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RESUMO 
 
A drenagem de mina é considerada um dos maiores passivos ambientais da 
mineração e um grande desafio para a área ambiental desta atividade. A indústria da 
mineração vem buscando processos sustentáveis e que reduzam o impacto 
ambiental da extração de minérios, principalmente devido às restritas legislações 
vigentes e pela grande quantidade de água utilizada nos processos extrativos. Desta 
forma, o estudo de alternativas de remediação ambiental dos efluentes gerados 
neste tipo de atividade se torna cada vez mais importante, sempre com foco na 
viabilidade técnica e econômica. Neste contexto, este artigo detalha um estudo piloto 
de escala industrial para o tratamento de drenagem de mina, utilizando as 
tecnologias de membranas de ultrafiltração e nanofiltração, com o intuito de atender 
a legislação ambiental vigente, principalmente sulfato, proveniente das reações de 
oxidação de minerais sulfetados. Os resultados obtidos (adequação dos parâmetros 
sulfato, ferro e manganês em condições ótimas) durante os testes demonstraram a 
viabilidade da solução combinada de membranas para atender os parâmetros 
requeridos pela legislação brasileira. 
 
PALAVRAS-CHAVE: tratamento de efluentes; drenagem de mina; ultrafiltração; 
nanofiltração; remediação ambiental. 
 
ABSTRACT 
 
The mine drainage is considered one of the greatest mining environmental liabilities 
and a great challenge for environmental area of this activity. The mining industry has 
been seeking sustainable processes and reduction of environmental impact of ore 
extraction, mainly due to current restrictive legislation and large amounts of water 
used in extractive processes. Thus, the study of alternative environmental 
remediation of wastewater generated in this type of activity becomes increasingly 
important, always focusing on technical and economic feasibility. In this context, the 
article details an industrial scale pilot unit for treatment of mine drainage using 
membranes technologies ultrafiltration and nanofiltration, in order to meet the 
environmental regulations, especially sulfate content, released by sulfide minerals 
oxidation. The results (adequacy of parameters sulfate, iron and manganese in 
optimal conditions) during tests demonstrated the feasibility of combined solution of 
membranes to meet the parameters required by Brazilian law. 
 
KEYWORDS: wastewater treatment; mine drainage; ultrafiltration; nanofiltration; 
environmental remediation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Durante as atividades de lavra e processamento mineral diversos processos podem 
estar associados à contaminação do meio ambiente. Estas operações geralmente 
envolvem grandes volumes de água, que se torna responsável pelo transporte de 
contaminantes gerados no processamento do minério. Em geral, os efluentes do 
processo são descartados em bacias ou barragens de rejeitos, sendo que, em 
alguns casos podem ser utilizados e reaproveitados nas operações de 
processamento mineral. Antes de qualquer tipo de descarte e retorno ao meio 
ambiente, esse efluente deve ser tratado previamente para remoção dos 
contaminantes com o objetivo de atender à legislação vigente (Deliberação 
Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008) e evitar 
contaminações (4). 
 
A gestão da água na mineração está se tornando cada vez mais importante, com 
foco principal no reuso de água e no tratamento de efluentes e descarte, sendo 
estes os principais problemas enfrentados pela indústria no que se diz respeito ao 
meio ambiente e remediação ambiental (3). É importante destacar dois pontos na 
escolha de tecnologias adequadas para o tratamento de efluentes de mineração: é 
fundamental considerar a água como um recurso, estimulando a recuperação e 
reciclagem dos produtos e sub-produtos do tratamento; e a legislação define critérios 
de descarte que podem determinar a escolha de um sistema tecnicamente e 
economicamente viável para remover contaminantes mais comuns como sulfato, 
metais e acidez dos efluentes (1). 
 
Existem diversos trabalhos na literatura sobre as opções de tratamento para a 
efluentes de mineração, principalmente a chamada drenagem ácida de mina. 
Tecnologias de neutralização/precipitação química e tratamentos biológicos são 
reconhecidamente as abordagens mais tradicionais. Resinas de troca iônica e 
tecnologias de membrana são alternativas avançadas de tratamento e 
diferentemente dos tratamentos convencionais, além da capacidade de remover 
contaminantes potencialmente tóxicos, também possibilitam a recuperação de 
compostos como alguns metais de valor agregado. O processo de separação por 
membranas possui grande potencial de aplicação comercial na mineração, já que 
são tecnologias extensivamente utilizadas na indústria em geral e assim há uma 
maior experiência e confiabilidade nestes tipos de tecnologia (2,3). 
 
Neste estudo foram utilizadas duas tecnologias de membranas para tratamento do 
efluente de mineração: ultrafiltração (UF) e nanofiltração (NF). A ultrafiltração é um 
processo de remoção física de material particulado e em suspensão e funciona 
como um excelente pré-tratamento para membranas de nanofiltração, aumentando a 
vida útil das mesmas, diminuindo custos operacionais e facilitando a operação do 
sistema. Já a nanofiltração é processo intermediário entre osmose reversa e 
ultrafiltração (UF) e é uma tecnologia promissora para a remoção de íons de sulfato 
e metais a partir de efluentes. A remoção destes contaminantes envolve a interação 
eletrostática entre a superfície da membrana e íons, além da exclusão por tamanho. 
Este processo tem como vantagens a facilidade de operação, confiabilidade e baixas 
pressões de operação, bem como alta eficiência de remoção de poluentes. 
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Este estudo teve como objetivo demonstrar a viabilidade técnica das tecnologias 
combinadas de ultrafiltração e nanofiltração como excelentes alternativas para 
tratamento de efluentes de mineração, principalmente no que se diz respeito à 
remoção de sulfato, com o principal intuito de atender à legislação vigente. Além 
disso, buscou-se avaliar os parâmetros operacionais ótimos para a operação do 
sistema. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O estudo foi realizado utilizando duas plantas piloto de escala industrial 
(desenvolvidas localmente para estudos na área de mineração): ultrafiltração (UF) e 
nanofiltração (NF) (Figuras 1 e 2), com capacidades de tratamento de 8 m³/h e 5 
m³/h respectivamente. A piloto de ultrafiltração, que funciona como um pré-
tratamento para a nanofiltração (remoção de material suspenso para proteção da 
membrana), é formada por dois módulos do tipo SFP-2880 (área superficial de 77 m² 
cada, Membrana de fibra oca PVDF e padrão de filtração de fora para dentro) e 
sistema de retrolavagem e limpezas químicas. Já a piloto de nanofiltração possui um 
filtro cartucho de 5 microns e um vaso de pressão que contém uma membrana de 
nanofiltração do tipo Filmtec™ XUS 229323 de 8” (área de membrana de 37 m²) que 
tem a finalidade de remoção de contaminantes dissolvidos, principalmente sulfato e 
metais. Além disso, a piloto possui sistema de limpeza química CIP e dosagem de 
polímero anti-inscrustrante para evitar precipitações na superfície da membrana de 
NF. 
  

 
Figura 1. Piloto de ultrafiltração. 

 

 
Figura 2. Piloto de nanofiltração. 
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O efluente recirculado, proveniente do processo de mineração de níquel, era 
bombeado a partir de um tanque existente de 13 m³ para a piloto de ultrafiltração. O 
permeado da UF era armazenado em um tanque de filtrado de 2 m³, que servia 
como tanque de armazenagem de água para as retrolavagens, além de servir como 
tanque de alimentação da unidade de nanofiltração. O efluente pré-filtrado era 
bombeado para a unidade de NF através de uma bomba de pressão, permitindo 
assim o tratamento e remoção dos contaminantes dissolvidos. 
 
Durante a operação do sistema, entre dezembro de 2013 e agosto de 2014, foram 
monitorados: 
 

 Parâmetros de operação: pressões (alimentação e concentrado) para 
determinação do diferencial de pressão e vazões (alimentação e permeado) 
para determinar da recuperação do sistema; 
 

 Parâmetros de qualidade do efluente bruto e permeado da NF: temperatura, 
pH, condutividade, sólidos dissolvidos totais, sulfato, níquel, ferro e 
manganês. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Parâmetros operacionais 
 
3.1.1. Pressões 

 

 
Figura 3. Evolução do diferencial de pressão.  

 
Observou-se na figura 3 que o sistema se comportou de maneira relativamente 
estável com relação aos diferenciais de pressão de operação, demonstrando a 
eficiência do pré-tratamento da UF e dosagem adequada de anti-incrustrante, neste 
caso, no máximo 5 ppm de polímero maleico Acumer™ 4300 que possui elevada 
eficiência para inibição de precipitação de sulfato de cálcio, conforme corroborado 
por outro estudo com diversos polímeros (5). 
 
Durante todo o período, foram realizadas 4 limpezas CIP com solução de ácido 
oxálico a 5%, sendo duas limpezas quando o diferencial de pressão ultrapassou 0,4 
bar, o que permitiu retorno aos valores normais de pressão. No período onde os 
sistemas operaram com a operação controlada e parâmetros operacionais 
adequados (entre junho e agosto de 2014), os valores permaneceram na faixa de 
0,2-0,3 bar, sendo necessária apenas uma limpeza CIP. 
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3.1.2. Recuperação 
 

 
Figura 4. Evolução da recuperação. 

 
Conforme observado na figura 4, é possível verificar que durante as primeiras 
semanas de operação em dezembro de 2013, os valores de recuperação do sistema 
(vazão permeado por vazão de alimentação) estavam muito acima do recomendado 
para um sistema de única membrana (máximo 14%). Após ajuste dos parâmetros de 
operação, foi possível recuperar os valores normais de recuperação, evitando-se 
assim entupimento precoce da membrana de NF e consequente necessidade de 
limpeza química CIP frequente. 
 
3.2. Parâmetros de qualidade 
 
3.2.1. pH 
 

 
Figura 5. Comparação pH bruta e tratada. 

 
Foi possível observar diferenças pouco significativas entre o pH do efluente bruto e 
efluente tratado. Durante os primeiros meses de operação (dezembro a março) 
tentou-se trabalhar com valores de pH mais baixos, a fim de manter metais em 
solução, através da adição de ácido sulfúrico na entrada da piloto de NF, porém 
observou-se pouca efetividade na remoção dos contaminantes. Além disso houve o 
incremento da concentração de sulfato na entrada, já que o efluente possuía uma 
característica tamponante e eram necessárias elevadas concentrações de ácido na 
alimentação, o que poderia prejudicar a remoção do sulfato. 
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3.2.2. Condutividade e Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) 
 

 
Figuras 6 e 7. Comparação Condutividade e SDT bruta e tratada. 

 
Verificando os dados de condutividade e sólidos dissolvidos totais, é possível 
observar a elevação destes parâmetros no efluente bruto durante a dosagem de 
ácido na entrada da piloto de NF. Após suspensão da dosagem de ácido e 
normalização do sistema a partir de junho, observaram-se valores reduzido destes 
parâmetros, com destaque para os sólidos dissolvidos totais em que observou-se 
atendimento à legislação vigente (Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-
MG) para descarte (<500 ppm).  
 
3.2.3. Sulfato 
 

 
Figura 8. Comparação sulfato bruta e tratada. 

 
O principal objetivo deste estudo era otimizar a remoção de sulfato do efluente bruto 
utilizando a membrana de NF, de modo a alcançar valores menores que 250 ppm 
(limite legal). Foi possível observar valores entre 1000 e 1900 ppm, com os maiores 
valores principalmente durante o período onde foi realizada a dosagem de ácido 
sulfúrico na entrada (incremento de sulfato em solução). Dois parâmetros são 
bastante importantes nesta análise: pressão de alimentação e pH. Observou-se que 
com valores acima de 3,4 bar, a remoção de sulfato era otimizada, alcançando 
valores de até 80 ppm de sulfato no permeado, bastante abaixo do valor máximo de 
250 ppm; além disso, após análise no software ROSA™, estimou-se que um valor 
entre 5 e 5,5 bar é o valor mínimo de pressão de alimentação em um sistema real de 
dois estágios (compostos por vasos com 7 membranas de 8”), resultando em 
remoções ao redor de 95% e valores de sulfato sempre menores que 100 ppm 
(considerando 2000 ppm na entrada). Com relação ao pH, valores entre 8 e 9 
demonstraram maiores rejeições de sulfato, permitindo alcançar valores menores 
que 250 ppm mesmo com pressões de entrada que 3,4 bar. 
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3.2.4. Ferro 
 

 
Figura 9. Comparação ferro bruta e tratada. 

 
Observou-se elevada flutuação na concentração de ferro total no efluente bruto, o 
que levou à variação na eficiência de remoção do sistema. A maioria das 
amostragens se encaixa no limite da legislação de 0,3 ppm (na forma de ferro 
dissolvido), com alguns picos acima deste limite. Neste caso, recomenda-se uma 
pré-oxidação antes da UF, de modo a permitir a remoção deste contaminante de 
forma a atender integralmente os limites independemente da variação, já que o ferro 
na forma dissolvida (geralmente na forma de Fe2+) é mais dificilmente removido 
pelas membranas. 
 
3.2.5. Manganês 
 

 
Figura 10. Comparação manganês bruta e tratada. 

 
De modo similar ao ferro total, o parâmetro manganês total também variou bastante 
no efluente bruto. Observou-se elevada remoção deste contaminante, com poucos 
picos acima do limite da legislação de 0,1 ppm (na forma de manganês dissolvido), o 
que indica que uma pré-oxidação na entrada do sistema é importante para atender 
integralmente este parâmetro. 
 
3.2.6. Níquel 
 

 
Figura 11. Comparação níquel bruta e tratada. 
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No caso do níquel a legislação estabelece um limite de níquel total de 0,025 ppm e 
de acordo com o gráfico acima é possível observar que há necessidade de um 
polimento do permeado (por exemplo, através de resinas de troca iônica) para 
atendimento deste parâmetro (mesmo com elevadas remoções de níquel de até 
93%) e inclusive permitindo a recuperação deste metal de valor agregado. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O sistema de tratamento de efluentes baseado na ultrafiltração e nanofiltração 
mostrou-se uma tecnologia viável tecnicamente, permitindo a remoção dos 
contaminantes em questão (sulfato, ferro e manganês) e retorno deste efluente para 
o meio ambiente, atendendo a legislação vigente. Assim, a tecnologia de 
membranas surge como uma alternativa bastante confiável para remediação e 
tratamento de efluentes da mineração. A elevada qualidade do permeado final 
permite seu reaproveitamento em diversos processos e principalmente permite a 
repotencialização de mananciais, sem causar danos ao meio ambiente. Através dos 
resultados obtidos é possível destacar a importância da definição dos parâmetros 
ótimos de operação e melhorias possíveis no sistema (como pré-oxidação do 
efluente bruto e polimento para remoção de níquel à nivel de legislação) de forma 
que o sistema seja viável também na questão de custo operacional (OPEX), já que 
um sistema dimensionado e operado adequadamente permite uma redução 
substancial do OPEX (aumento da vida útil das membranas e redução do consumo 
de químicos).  
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