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RESUMO
A drcn~gcm ú~:ida de mina (DAM) 0 produzida a partir de reaçües quími~:as de oxidação c hidrataç ão de alguns minerais (pi rila c mar~:<tssita) que OI:OITcm cm jazidas de Gtrvào. Na r~:gião sul do estado de Santa Catarina , a drenagem ácida de mina provem de minas abandonadas tk ~:arvào, ~:onstituindo-sc numa das principais fontes de contaminação dos recursos hídricos. As
minas abandonadas são úrcas com passivos ambientais que se caracterizam pela exposição de rcjcitos de beneficiamento de
carvão. material cst0ril de minas a céu aberto c de bocas de minas c.:om desca rga de água ác.:ida. ADAM afcta a qualidade da
água baixando o pll c a alcalinidade. acrescendo quantidades consideráveis de sulfitto. ferro , manganês , a lumínio c outros metai s. Além dos contaminantes provenientes das minas abandonadas, o lançam ento do esgoto doméstico dirctamentc nos corpos
d"úgua também causa a poluição dos recursos hídricos na região carbonífera. O esgoto doméstico se caracteriza pela elevada
concentração de matéria org:inica. nitrog.:nio c lúslúro, podendo conter também organismos patogênicos. O Centro Tecnológico de Carvão Limpo da SAJ'C está desenvolvendo com apoio financeiro da FAPESC- Fundação de Apoio à Pesquisa Científica c Tcc.:nológica do Estado de Santa Catarina um projeto que objctiva avaliar os resultados do tratamento conjunto de OAM
c do csgnto dom0stico através da cnagulat,:iio simples dos dlucntcs cm di !Crentes proporções c da coagulação com o a uxílio de
um reagente oxidante (rcat,:jo de l:cnton). Os estudos estão sendo conduzidos com efluentes col ctados de três locais s ituados
no perímetro urbano da cidade de Criciúma, regiiio sul do estado dc Santa Catarina. Após a fasc caracterização do projeto, um
dos pontos de colcta scrú escolhido para os estudos subscqlicntcs cm escala piloto. Este trabalho a presenta os resultados preliminares dos ensaios realizados com os ct1ucntcs colctados na primeira camp;.mha de caracterização.
PALAVRAS-CHAVE: drenagem úc.:ida de mina : esgoto doméstico , tratamento conjunto.

ABSTRACT
Thc acid mine drainagc (AMD) n:sults ti·om chcmical rcactions among sulfidc minerais which are plentiful in coai a nd othcr
sulfidc ores. ln thc southcrn rcgion ofSanta Catarina Statc 13raz il , AMD comes from abandoned coai mines and it is onc ofthc
rivcrs pollution sourccs. The sites with abandoncd mines havc hugc amounts ofrcf'uscs ti·om coai mining preparation pl ants , covcring materiais from opcn pitmincs, and hundrcds of drirt gallcries with AMO dischargcs. Thc water affccted from AMO becomcs unavailabk for drinking and othcr purposcs as it rcduccs pH and alkalinity, and increascs the contcnts of sultà tcs, iron,
aluminum , manganesc. and othcr metais . ln addition to c.;ontaminants fi·om AM D, thc rivcrs are polluted with scwagc from urban dwcllings. Thc scwagc charaetcri/.es by high contcnts of organic mattcr, nitrogen, phosphorous, and pathogcns. The Tcchnological Ccntcr of Clcan Coai (CTC 'L) a branch of SATC Bcncfit Association of Coai Mining lndu stry from Santa Catarina
Stal<.: has bcen dcvcloping a projcct to ..:valuatc thc results of altogcthcr AMD and scwage treatmcnt. This project is sponsorcd
by FAP ESC Scicntitic R..:scarch and Technology Foundation ofSanta Catarina State. Physical and c hcmical analyses havc bccn
pcrfonned not only for raw pollutants but also w ith their blcnding in ditTcrent proportion s at SATC laboratory. Pathogcns and
bactcria r<.:cognition plays an important role for pollutants biological charactcrization also. The samplcs for laboratorics analyscs ha vc bccn collcctcd IÍ'lllll thrcc difterc nt placcs in urban rcg ion of Criciúma, and aticr thc conclusion of charactcrization
step onc ofthcm will bc choscn for thc furthcr studics undcr a pilot scale. This papcr shows thc bcginning results from biological. phys ical and chemical anal yscs from AMD, and scwage raw sa mplcs as well as their blcnding.
KEY WOROS: acid mine drainagc , scwagc. altogcthcr treatmcnt.
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I. INTRODUÇÃO
As atividadcs de mineração são reconhecidas como grandes contribuintes da poluição do solo c das águas superficiais. Para algumas minerações, incluindo a de carvão, um dos mais sérios problemas é a drenagem ácida de
mina (DAM), resultante de reaçõcs químicas de sulfctos metálicos (minerais) na presença de ar c água. Este tipo
de rcação é comum cm áreas de mineração de carvão, uma vez que a pirita c a marcassita (ambos FcS 2 , porém em
formas cristalinas distintas) são encontrados intercalados nas camadas de carvão c nas suas rochas encaixantes. Os
poluentes da drenagem ácida afetam a qualidade da água baixando o pll, reduzindo a alcalinidade naturaL aumentando a dureza total c acrescendo quantidades indesejáveis de ferro, manganês, alumínio, sultàtos c, eventualmente, metais pesados (Kontopoulos, 1998; Block ct ai, 2004 ).
De acordo com o relatório do grupo de assessoramento de execução da sentença (GTA) da ação civil pública
n" 2000.72.04.002543-9/SC, existem cerca de 790 km de rios atingidos por DAM nas bacias dos Rios Araranguá.
Tubarão c Urussanga. As contaminações dos recursos hídricos provem de áreas com passivos ambientais da ati v idade de mineração de carvão que estão classificadas cm 134 áreas mineradas a céu aberto com 2.924 ha, 115 áreas com depósitos de rcjeitos com 2.734 ha, 77 lagoas ácidas com 58 ha, além de centenas de bocas de minas subterrâneas drenantes de águas ácidas (Brasil, 2008).
O lançamento do esgoto doméstico nos corpos d'água é um dos principais problemas ambientais que afetam
diretamente a qualidade dos recursos hídricos, sendo significativo na cidade de Criciúma, onde a maior parte dos
efluentes domésticos é lançada diretamcnte nos rios. Das I O estações de tratamento de efluentes de Criciúma, 5
não tem tratamento, gerando aproximadamente 20500m 3 de volume de esgoto. O esgoto doméstico caracteriza-se
pela concentração elevada de matéria orgânica (cm suspensão c dissolvida), agentes patogênicos, nitrogênio c losforo e uma leve alcalinidade (.Jordão c Pessoa, 1995~ von Sperling, 1996a, 1996b).
O CTCL da SATC com o apoio da FAPESC está conduzindo os trabalhos de caracterização da drenagem ácida c do esgoto doméstico através da colcta sistemática dos efluentes cm três pontos de colcta. Está sendo feito duas
formas de interaçõcs entre a drenagem ácida c o esgoto. A primeira maneira é através da coagulação simples, rcaçào que ocorre após a mistura cm proporções dos efluentes. A segunda maneira será através da Rcação de Fenton.
Também através da simples mistura cm proporções ideais dos dois efluentes, porém com a adição de peróxido de
oxigénio. Com os efluentes coletados são realizados ensaios físico-químicos, bacteriológicos c ccotoxicológicos,
objetivando avaliar os resultados do tratamento conjunto de drenagem ácida c esgoto doméstico através de misturas cm diversas proporções. Uma vez testadas as duas rotas de tratamento, podcrú ser definida. cm laboratório, a
aquela que melhor se adapta ao tratamento de ambos efluentes c no contexto regional. Posteriormente, será definido um local e construída uma planta piloto para testes. com o objctivo de consolidar o processo . De forma complementar, será realizado a caracterização bem como estudos para a secagem c descarte do lodo gerado.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Drenagem Ácida de Mina
A drenagem ácida (MELLO & ABRAHÀO, 1998) resulta de um processo que envolve rcaçõcs de oxidação
de sul fetos produtores de ácidos c reaçõcs de dissolução de certos minerais , principalmente carbonatos, capazes de
produzir alcalinidade. O principal mineral sul fctado capaz de produzir drenagem ácida é a pirita. Contudo , a drenagem ácida de mina (DAM), segundo Menezes ct ai., (2002), é formada por uma sequência de mecanismos de oxidação dos sulfetos, na presença de oxigénio c como resultado da atividadc bacteriana, possuindo fàtorcs limitantes da oxidação química c de fatores catai isadores das rcaçõcs cm função da variação do pi I c da presença de bactérias Thiobacillus.fáráoxidans, de acordo com as equações abaixo :
Eq. I
Eq.2
Eq . 3
Nesta etapa do processo, se o pH for maior que 3, a oxidação do Fc(OH )1 começa a ocorrer. O enxofre elementar, resultante da oxidação da pirita é oxidado pelo íon férrico:
2S
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( s)

+ 12Fe1 ' (a1..p + 8H .::! O{!) -> 12Fc 2 · (:tq ) + 2S04 2· (aq) + 16H .(;tql

Eq.4
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Ou então, o enxofre elementar é oxidado pelo oxigênio, caso cm que os" produzido de acordo com a equação
3 é convertido a sulfato por Thiohacillusferrooxidans:
Eq . 5
O Fc 2 · produzido é submetido a uma nova ação microbiana por Tferroxidans, de acordo com a equação 2,
configurando-se um ciclo onde o Fc.1 ' resultante da atuação microbiológica reage com a pirita na seguinte rcação:
FcS ~(s) + 14Fc ' (<lq) +XH 2O {I) ~ 15 Fc'

(aq)

+ 2SO'
+ 16H
--+ (aq)

(aq)

Eq. 6

Este ciclo é mantido constante até que a pirita disponível aos agentes da rcação seja toda consumida no processo. A oxidação do ferro ferroso a férrico controla a produção de acidez na drenagem das minas. Esse controle
ocorre devido à equação 7. ou seja, a oxidação do ferro consome acidez (H'). Os íons H' acabam se ligando com
o 0 21 aql formando água . ocorrendo a oxidação o oxigênio se reduz, que então consome o H · (Kontopoulos, 1998).
Quando a água está com pH maior que 4,5 a oxidação ocorre sem a mediação bacteriana, já com o pH menor que
4,5 a oxidação química do ferro é extremamente lenta. Nestas condições as bactérias ferro-oxidantes são responsáveis pela oxidação do ferro férrico a ferro ferroso.
4Fc •'-+

oê (:~ql + 4H

I ,

! 4Fc 1·1 + 2rLj 2( )

Eq. 7

2.2 Esgoto Doméstico
A água usada nas atividadcs domésticas se transforma no resíduo líquido conhecido como esgoto, que pode
causar sérios problemas tanto ao meio ambiente como à saúde das pessoas. O esgoto doméstico pode ser tratado
com relativa facilidade antes de ser lançado no ambiente .
Quando tàlamos no problema do esgoto temos que pensar em dois tipos de impacto: o sanitário e o ambiental. O impacto sanitário envolve os problemas de saúde pública causados pelo esgoto, que propaga doenças quando não é colctado c tratado corrctamcntc. As estatísticas mostram que a qualidade de vida da população está ligada dirctamentc a boas condições sanitárias. Por muito tempo, as ações públicas e individuais em relação ao esgoto deram prioridade somente ao aspecto sanitário. A questão ambiental só começou a ser considerada recentemente. No mundo atual, porém, não t~1 z sentido resolver apenas os problemas do esgoto que ameaçam a saúde da população . A saúde do ambiente também deve ser preservada , afinal, se o ambiente se degradar, a qualidade de vida
da população vai cair também.
Os esgotos domésticos ou domiciliares provêm principalmente de residências, edifícios comerciais, instituições ou quaisquer edificações que contenham instalações de banheiros, lavanderias, cozinhas, ou qualquer dispositivo de utilização da água para fins domésticos. Compõem-se essencialmente da água de banho, urina, fezes, papel. restos de comida. sabão. detergentes, águas de lavagem.
A composição do esgoto sanitúrio. cm média , é de 99°1.) de água c apenas O, I% de sólidos, conforme relata Nuvolari. 2003, sendo que praticamente 75% desses sólidos, são formados de matéria orgânica cm processo de decomposição, que propiciam a pro li fcração dos microorganismos. podendo ocorrer organismos patogênicos, dependendo da saúde da população contribuinte. Esses microorganismos são oriundos das fezes humanas. Além disso
podem ainda ocorrer poluentes tóxicos c persistentes, cm especial fenóis e os chamados "metais pesados", da mistura com efluentes industriais.

3. METODOLOGIA
Para a realização desta pesquisa c atendimento do objetivo proposto, foram selccionados três pontos de coleta das amostras drenagem ácida c esgoto doméstico. Para caracterização das amostras são realizadas análises dos
principais indicadores tisico-químicos da drenagem ácida c do esgoto doméstico, além de ensaios bacteriológicos
e de ecotoxicidadc. A tabela 2 mostra os parâmetros adotados para a caracterização da drenagem ácida e do esgoto. Após a tàse de caracterização será escolhido um dos pontos para a implantação de estação piloto de tratamento,
adotando-sc a linha de tratamento definida cm laboratório que apresentar os melhores resultados.
Os pontos sclccionados foram nomeados de ponto OI, ponto 02 c ponto 03. O ponto OI localiza-se no bairro
Renascer. c o esgoto doméstico deste ponto é colctado na estação de tratamento de efluentes (ETE) da Companhia
Catarincnsc de Águas c Saneamento - Casan c aDAM é coletada num cónego a montante desta área onde amesma cstú livre da contaminação por esgoto doméstico. recebe somente a contribuição de áreas de depósito de rejeitos. O ponto 02 localiza-se no bairro Rio Bonito, o esgoto é colctado na estação de tratamento de efluentes (ETE)
da Casan c a DAM num córrcgo próximo a esta estação, porém livre de contribuição de esgotos doméstico. Já o

489

Crocetta, Souza, Rocha. Neto, Zanuz & Gomes

ponto 03 foi selecionado na confluência de dois rios Criciúmn e Sangão. Nesse ponto de colcta verificam-se elevadas concentrações de descarga orgânica proveniente de esgoto doméstico c de drenagem ácida proveniente de áreas com passivos ambientais da mineração de carvão.
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Figura L Mapa de localização dos pontos de coleta.

As análises flsico-químicas são realizadas emjar test com os efluentes brutos e suas misturas nas proporções
de drenagem ácida para esgoto de I: I, I :2, 1:3, I :4. Uma parte das amostras misturadas são colocadas em frascos
fechados com capacidade de 5L com o objetivo de avaliar as reações químicas e bacteriológicas que ocorrem com
as misturas após período de sete dias. Os ensaios fisico-quimicos dos efluentes e das misturas são realizados no
LAQUA Laboratório de Análises Químicas e Ambientais da SATC, segundo o "Standard Mcthods for the Examination ofWater and Wastewater" (APHA, 1995).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados das análises fisico-quimicas apresentados na tabela I mostram diferenças relacionadas com as
concentrações de acidez, sulfato e metais na água entre os pontos de coleta. Essa diferença está, possivelmente, associada à maior exposição de rcjeitos de carvão na área onde é feita a coleta no bairro Renascer (ponto OI) e a menor vazão de descarga em relação aos demais pontos.
Em nenhum dos pontos foi constatada a presença de coUformes, wna vez que esses microorganismos não subsistem em água com pH menor que 3 (Parey, 1999).
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Tabela 01 ·· Caracterizaç•io da DAM do Ponto OI (Bairro Renascer), do Ponto 02 (Ba irro Rio Bonito) c
do Ponto 03 (foz dos Rios Sangão/c Criciúma).

Parâmetro
pH
acidez total (mg/ L CaCO,)
alcalinidade total (mg/ L CaC03)
condutividade (J.I S/ cm) (25 °C)
080
DQO (mg/ L)
Nitrogênio total (mg/ L)
Oxigênio Dissolvido (mg/ L)
Sólidos sed imentáveis (mLIL)
Sultàtos (mg/L)
3
Vazão (m /s)
Alumínio total (mg/ L)
Ferro total (mg/L)
Fósforo total (mg/ L)
Mangancs total (mg/ L)
Coliformes Totais (NMP/IOOmL)
Coliformes a 45 °C (NMP/ IOOmL)

Ponto 01
2,7
918,0
N.o.·
3395
5,7
52,00
< lO
8,3
N.O.*
1270,0
0,009
196,10
141,25
1,90
0,94
Ausente
Ausente

Ponto 02
2,7
833,8
N.o.*
1600
5,7
48 ,00
< 10
7,2
N.D.
277,3
0,033
33,70
35,42
0,10
2,05
Ausente
Ausente

Ponto 03
2,9
566,1
N.D.

9,8
< 10
< 10
6,4
<1
360,6
1, 197

91,27
0, 18
3,35
Ausente
Ausente

Observação: N.D. = não detectado.

Os resultados das análises físico-químicas com o esgoto apresentados na tabela 2, evidenciam características
comuns desse efluente. relacionadas com elevada concentração de carga orgânica, nitrogênio, fósforo e coliformes. principalmente, nos pontos I c 2. As concentrações menores dos contaminantes de origem orgânica na água
do rio Criei uma são atribuídas ao efeito da diluição e à mistura com drenagem ácida que ocorre à montante do ponto de coleta. A alcalinidade do esgoto é o parâmetro mais impotiante no tratamento conjunto dos efluentes à medida que contribui para a redução da acidez e dos metais. O gráfico da figura 4 mostra a redução da concentração
de ferro com a mi stura dos efluentes.
Tabela 02

Caracterização do esgoto doméstico da ET E da Casan do Bairro Renascer (ponto OI),

da ETE do Bairro Rio Bonito (ponto 02) c da foz do Rio Sangào/Criciúma (ponto 03).

Parâmetros
pH
acidez total (mg/ L CaCO,)
alcalinidade total (mg/ L CaC03)
condutividade (p S/ cm) (25 °C)
080
DQO (mg/ L)
Nitrogcnio total (mg/ L)
Oxigcnio Dissolvido (mg/ L)
Sólidos sed imentávcis (mL/L)
Sultàtos (mg/L)
Vazão (m 3/s) Alumínio
Total (mg/ L)
Ferro total (mg/ L)
Fósforo total (mg/ L)
Manganês total (mg/ L)
Coliformes totais (NMP/ IOOmL)
Coliformes a 45 °C (NMP/IOOmL)

Ponto 01
7,3
84.0
329,3
1360
484.00
862 ,00
106,00
2,6
4
12,6
0,005
6.78
10.47
15 .20
0,10
> I ,60E+06
> 1,60E+06

Ponto 02
6,7
142,3
378,8
1302
466,00
660,00
103,00
1,5
lO
11,5
0,004
9,00
24,61
13 ,00
0,04
1,60E+07
5,40E+06

Ponto 03
5,5
124,8
9,2

13 ,20
42,00
< lO
3,0
2
181 ,0
0,455

42 ,43
0,60
1,34
l,IOE+04
1,70E+02

Foi observado que durante as misturas simples, sem adição de coagulantes; as mesmas já começaram a formar
coágulos após as misturas. principalmente nas proporções 1:1, I :2 e 1:3 , ou seja, ocon·eu a precipitação do ferro
dissolvido ex istente na DAM atra vés da alcalinidade do esgoto com a homogenei zação feita comjar teste em seguida a decantação destes coágulos.
Conforme indicado na literatura (H ard et ai, 1997), durante a rcação anaeróbica de redução de sulfàto pode
ocorrer a formação de precipitado escuro. Outra característica desta ação bacteriana, é que estas bactérias agem em
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condições em que o pH apresenta valores acima de 4,5, característica esta encontrada nas misturas I :3 e 1:4. Para
essas misturas, uma coloração escura da amostra do ponto 02 foi observada após sete dias de reação. Esta coloração pode ser observada na figura 02.

Figura 02 - Aspecto das misturas após sete dias de reação ponto 02 (I: I; 1:2; I :3; I :4).

O pH das misturas está apresentado na figura 03, observando-se um leve aumento com o tempo de reação no
ponto 02, representado pelo gráfico A, com valores mais acentuados nas misturas I:2 e I :3, e uma leve diminuição
do pH na mistura I :4, este leve aumento ocorreu devido a ação das bactérias sulfato redutoras que oxidam o sulfato (resultado da oxidação do enxofre) presentes nas amostras de DAM que é o principal responsável pela diminuição do pH e acidificação do meio, portanto essa faixa de pll é considerada a ideal para a essa ação bacteriológica que oxidam o sulfato em pH acima de 4,5. Já no gráfico B, que representa o ponto 03 houve queda nos valores de pH em todas as misturas, após tempo de rcação, neste ponto o pH nas amostras ficaram entre 3,1 e 3,8 esta
é a faixa de pJT ideal para ocorrer a ação das bactérias Thiohacillus ferroxidans, isto explica a queda de pH cm todas as amostras após o tempo de residência neste ponto.
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Figura 03: Gráficos de variação do pi I após sete dias de reação, onde o gráfico A representa
os valores do ponto 02 c o gráfico B apresenta os valores do ponto 03.

O ferro total das misturas está apresentado na figura 03. No ponto 02, o ferro teve um aumento na mistura I: I,
passando de 19,05 mg/1 para 21,46 mg/1. Nas demais misturas, o ferro teve uma diminuição na ordem de 88%, isso
ocorre devido o aumento do pH neste ponto confonne mostra a figura 02, ocorrendo assim a precipitação dos metais presentes na amostra principalmente, o ferro. Já no ponto 03, em todas as misturas, o ferro se manteve estável
após tempo de reação de sete dias. Devido o fato do pH neste ponto não ter tido alterações significativas demonstrada na figura 02 ficando na faixa de 3,1 e 2,8, mesmo após tempo de residência o mesmo fenômeno de precipitação não ocorreu nestas amostras. Sendo assim o ferro se manteve dissolvido e estável.
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Figura 04: Gráficos de variação do ferro total após sele dias de reação, onde o gráfico A representa
os valores do ponto 02 e o gnífico 8 apresenta os valores do ponto 03.

O manganês total das misturas está apresentado na figura 04. No ponto 02, após tempo de re.ação de sete dias,
o manganês teve um aumento na mistura I: I, passando de I ,00 mg/1 para 1,22 mg/1. Na mistura l :2 o manganês se
manteve estável e, nas demais misturas o manganês teve uma leve diminuição na ordem de 10%. Já no ponto 03
em todas as misturas, o manganês teve uma leve diminuição após o tempo de reação de sete dias. lsso ocorre porque para remoção e precipitação do manganês o pH deve estar na faixa de 8,5 e 9,0.
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Figur a 05: Gráficos de variação do manganês total após sele dias de reação, onde o grãfico A representa
os valores do ponto 02 c o gráfico 8 apresenta os valores do ponto 03.

5. CONSIDERAÇÕES PRELIMlNARES SOBRE OS RESULTADOS
O projeto está em sua fase inicial, onde estão sendo realizados experimentos em escala de bancada. Em razão disso, são apresentadas considerações preliminares a cerca dos resultados da primeira campanha de caracterização.
As amostras apresentaram coagulação após a mistura e homogeneização, sem a adição de produtos químicos,
formando- se nos frascos um precipitado escuro após um período de sete dias. Além disso o oxigênio dissolvido
extinguiu-se durante a reação e foram observadas; reduções da ordem de 88% do ferro total.
As amostras foram submetidas a condições anaeróbias para possibilitar algum tratamento via redução bacteriana.
Esse método de tratamento poderá ser uma alternativa para o tratamenlo de águas ácidas, e até mesmo promover a redução dos organismos patogênicos presentes no esgoto doméstico para posterior tratamento com a utilização de produtos qu!micos, reduzindo assim os custos do tratamento tradicional.
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