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RESUMO 
 

Os resíduos da mineração de minerais portadores de enxofre, ou mesmo suas 
aberturas na presença de drenagem em determinadas condições, podem resultar na 
geração de drenagem ácida de mina (DAM), a qual requer tratamento específico 
para minimizar impactos ambientais. Dentre os tipos de tratamento de drenagem 
ácida estão métodos já consolidados e métodos alternativos ainda em 
desenvolvimento, como o tratamento biológico em reatores anaeróbios. Uma das 
configurações de reatores para tal finalidade é o reator anaeróbio horizontal de leito 
fixo (RAHLF), o qual teve seu desempenho avaliado neste trabalho. O reator 
possuía 1,55 L de volume útil, o qual foi preenchido com inóculo imobilizado em 
espuma de poliuretano e operou continuamente com TDH de 24 horas. A água 
residuária utilizada foi a DAM sintética, a fonte de carbono foi o etanol, com 
alimentação com concentração inicial de 500 mg.L-1 e uma relação DQO/SO4

2- de 
1:1. As análises de pH, DQO, sulfato e sulfeto do afluente e efluente foram 
realizadas três vezes por semana. Ao final do experimento, conclui-se que o RAHLF 
apresentou potencial para se tornar uma alternativa viável para o tratamento da 
DAM, com remoção média de DQO de 52 ± 22 % e remoção média de sulfato de 42 
± 22 %, com geração média de 0,75 ± 1,10 mg.L -1 de sulfeto e pH do efluente de 
7,13 ± 2,14.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Reator Anaeróbio Horizontal de Leito Fixo (RAHLF); 
drenagem ácida de mina; biomassa imobilizada. 
 
ABSTRACT 
 

Mining waste of sulfur-bearing minerals, or even their openings in the presence of 
drainage under certain conditions, may result in acid mine drainage (AMD), which 
requires specific treatment to minimize environmental impacts. Among the treatment 
methods are already established and alternative methods that are still in 
development, such as biological treatment in anaerobic reactors. One of reactors 
configurations for such purpose is the horizontal anaerobic fixed bed reactor 
(HAFBR), whose performance is evaluated in this study. The reactor had a useful 
volume of 1.55 L, which was filled with inoculum immobilized on polyurethane foam 
and operated continuously with a HRT of 24 hours. The wastewater used was 
synthetic AMD, and the carbon source was ethanol, with initial concentration of 500 
mg L-1 and a ratio COD/SO4

2- 1:1. The pH, COD, sulphate and sulfide analysis on 
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influent and effluent were held three times a week At the end of the experiment, it is 
concluded such a method has the potential to become a viable alternative for the 
treatment of AMD, with an average COD removal of 52 ± 22% and a mean removal 
of 42 ± 22% sulphate with an average of 0.75 ± 1.10 generating mg .L-1 and sulfide 
effluent pH of 7.13 ± 2.14. 
 
KEYWORDS: Horizontal Anaerobic Fixed Bed Reactor (HAFBR); Acid Mine 
Drainage; immobilized biomass. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As atividades de mineração, sejam de lavra ou beneficiamento, podem causar 
impactos ambientais que vão além daqueles causados por sua execução em si. 
Também se deve considerar o impacto causado pela disposição dos resíduos 
sólidos nos arredores do local da mineração.  
 
Na lavra do carvão por exemplo, os resíduos, quer da lavra quer do beneficiamento, 
são compostos por materiais carbonosos e minerais, que ao serem expostos ao ar, 
água e às bactérias do gênero Acidithiobacilus, são oxidados, de forma a ocorrer a 
acidificação de drenagens e dissolução de metais, resultando na chamada 
drenagem ácida de mina (DAM) (SHEORAN, 2010). A geração da DAM surge de 
uma série complexa de reações químicas, que ocorrem por mecanismos diretos, 
indiretos, e ações microbianas. Algumas etapas constituem reações de oxidação 
que geram acidez e outras causam a solubilização e mobilização de metais 
(KONTOPOULOS, 1998). 
 
A presença da DAM é prejudicial tanto à qualidade das águas superficiais quanto 
subterrâneas por meio de acidificação, altas concentrações de ferro, sulfato, além de 
elevados níveis de metais tóxicos solúveis (SHEORAN, 2010). Logo, a falta de 
tratamento da DAM pode culminar na contaminação e degradação no meio de 
deposição, ainda mais por sua elevada capacidade de lixiviação dos elementos 
presentes no minério e nas rochas vizinhas (CAMPANER; SILVA, 2009).  
 
Existem vários métodos de tratamento de DAM utilizados para alcançar os níveis de 
descarte de poluentes permitidos pela legislação. Os sistemas de tratamentos 
convencionais envolvem neutralização e precipitação pela adição de substâncias 
alcalinas, como rocha calcária, hidróxido ou carbonato de sódio. As desvantagens 
destas tecnologias são a produção de grandes quantidades de lodo e gesso, que 
devem ser dispostas de maneira adequada. 
 
As opções de tratamento passivo são mais atrativas que os tratamentos ativos pois 
apresentam baixo custo de instalação e necessitam de pouca manutenção. Os 
biorreatores contendo as bactérias redutoras de sulfato promovem a redução de 
sulfato a sulfeto. Este processo resulta em soluções alcalinas onde podem ser 
precipitados metais solúveis na forma de sólidos insolúveis (SHEORAN et al., 2010).  
 
De acordo com Tang et al. (2009) alguns pesquisadores desenvolveram estudos 
sobre a redução anaeróbia de sulfato associado ao tratamento da drenagem ácida 
de minas. Trabalhos foram desenvolvidos utilizando etanol, metanol e lactato como 
fonte de carbono.  
 
Rodriguez (2010) avaliou a remoção de sulfato em águas de drenagem ácida de 
minas em reatores UASB (reator anaeróbio de manta de lodo) e reator anaeróbio 
horizontal de leito fixo (RAHLF). Outros autores (MARTINS et al., 2011; BECKMEZCI 
et al., 2011; SAHINKAYA et al., 2011; SARTI E FORESTI, 2007; MOCKAITIS, 2008; 
KAKSONEN et al., 2004) desenvolveram trabalhos na mesma área, empregando 
diferentes fontes de carbono e diferentes configurações de reatores para o mesmo 
fim. 
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Na ausência de um receptor de elétrons, as BRS se mostram capazes de obter 
energia por meio da acidogênese ou fermentação de substratos orgânicos como 
piruvato, lactato e etanol. A competição entre as BRS e arqueias metanogênicas 
determina o potencial maior ou menor de produção de metano e sulfeto, produtos 
finais do processo de mineralização da matéria orgânica na ausência de oxigênio. 
Esta competição sofre influência da concentração de sulfato, da demanda química 
de oxigênio (DQO) e da relação DQO/SO4

-2 (MIZUNO et al., 1994). 
 
Diante deste contexto este trabalho avaliou o desempenho do RAHLF para o 
tratamento de DAM sintética.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Reator 
 
O RAHLF foi confeccionado em polimetilmetacrilato (PMMA) com as seguintes 
dimensões: 99,8 cm de comprimento e 5,04 cm de diâmetro interno, totalizando um 
volume de 1,99 L, e 1,55 L de volume útil. Ao longo do comprimento instalaram-se 
amostradores intermediários, além da saída para o biogás. A Figura 1 ilustra o reator 
e sua disposição em câmara climatizada em 30ºC. 
 

 
Figura 1. Reator Anaeróbio Horizontal de Leito Fixo (RAHLF). 

 
2.1.1. Inóculo e imobilização 
 
O inóculo utilizado foi oriundo do lodo proveniente do reator anaeróbio de manta de 
lodo (UASB) que realiza tratamento dos resíduos do abatedouro de aves Dacar, na 
cidade de Tietê (SP). O mesmo foi imobilizado em espuma de poliuretano 
(densidade aparente de 23 kg/m³, tamanho médio de poro de 543±154 μm e área 
superficial de 43,8 m²/g) disposta em forma de cubos de cerca de 5 mm aresta. 
 
2.1.2. Água residuária 
 
A água residuária utilizada foi a DAM sintética, com composição (g/L) como segue: 
Na2SO4 (0,6), MgSO4 (0,104), FeSO4 (0,049), NH4Cl (0,0577), ZnCl (0,015), 
NaH2PO4.5H2O (0,0341). A fonte de carbono utilizada foi o etanol na concentração 
de 0,303 mL/L, de forma a estabelecer uma relação de DQO/SO4

2- de 1:1. A 
concentração empregada foi de 500 mg/L.  
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2.1.3. Operação do reator 
 
O reator foi alimentado através de bomba peristáltica, e operou continuamente com 
um TDH de 24 horas, seguindo os critérios propostos por Rodriguez (2010). As 
análises de qualidade de água, realizadas 3 vezes por semana, foram: pH, sulfato e 
DQO na entrada e na saída e sulfeto apenas na saída, todas de acordo com os 
métodos descritos pelo Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (2012). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os gráficos explicitados nas Figuras 2 a 5 apresentam os resultados obtidos em 81 
dias de análise e 202 dias de operação. 

 

 
Figura 2. Valores de pH para afluente e efluente obtidos ao longo do tempo de operação do 

reator. 

 

 
Figura 3. Concentrações de DQO para afluente e efluente obtidos ao longo do tempo de 

operação do reator. 
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Figura 4. Concentrações de Sulfato para afluente e efluente obtidos ao longo do tempo de 

operação do reator. 

 

 
Figura 5. Concentrações de Sulfeto para o efluente obtido ao longo do tempo de operação do 

reator. 

 
Na Tabela 1, encontram-se os valores médios de pH e concentrações médias de 
DQO, Sulfato e Sulfeto: 

 
Tabela 1. Valores médios e desvios padrão de pH e concentrações médias de DQO, sulfato e 

sulfeto, obtidos durante os 202 dias de operação do reator. 

Parâmetro Local Valor Médio Desvio Padrão 

pH 
Entrada 4,03 0,08 

Saída 7,13 2,14 

DQO (mg/L) 
Entrada 505,33 23,03 

Saída 286,04 181,19 

Sulfato (mg/L) 
Entrada 495,67 49,21 

Saída 332,16 170,72 

Sulfeto (mg/L) Saída 0,75 1,11 

 
Nota-se, que com grandes variações nos valores de saída, uma tendência ao 
crescimento da conversão de sulfato (saída média de 332 mg/L) em sulfeto (saída 
média de 0,75 mg/L), além do aumento do pH do meio (saída média de 7,13), 
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tornando-o quase neutro e remoção da matéria orgânica pela diminuição da DQO de 
saída (média de 286 mg/L). 
 
Do primeiro dia até perto do 40º dia de operação o reator encontrava-se em fase de 
adaptação/estabilização, de forma que as análises mostraram um comportamento 
diferente do esperado, com valores de conversão muito aquém do conhecido 
potencial dessa configuração. Isso se deu devido às constantes alterações 
hidrodinâmicas, culminando em esvaziamentos e mudanças de nível do reator, que 
influenciam diretamente no TDH, fator operacional de extrema importância, visto que 
o tempo de residência do efluente no interior do reator está diretamente relacionado 
com sua capacidade operacional. Mas ainda assim, foi possível notar a tendência a 
obter os resultados desejados. 
 
A partir de então, iniciou-se uma fase em que o sistema começou a reagir mais 
ativamente, alterando os valores de saída em relação à entrada, principalmente em 
relação ao sulfato e sulfeto, cujos valores de concentração diminuíram e 
aumentaram, respectivamente. Os valores de pH mantiveram o mesmo padrão 
observado até então, bem como a concentração de DQO, ainda que esta última 
tenha assumido uma variabilidade menor. Perto do 80º dia de operação, os 
resultados começam a melhorar, notando-se uma tendência crescente, devido à 
estabilidade do sistema em todos os aspectos que estavam passando por 
adaptações até então. Dentre estes aspectos encontram-se o ajuste das variáveis 
hidrodinâmicas e a adaptação da colônia de microrganismos presentes no inóculo 
ao meio. Esse comportamento foi mantido até meados do 150º dia, quando o 
sistema passou por alguns eventos que o desestabilizaram, tal como variações de 
temperatura ambiente, a ponto de influenciarem na operação do reator, 
entupimentos das mangueiras de alimentação além de quedas de energia que 
resultaram em esvaziamentos e alterações no nível. Isso fez com que a conversão 
de sulfato a sulfeto fosse prejudicada, ainda que os resultados de DQO e pH fossem 
considerados satisfatórios, mantendo os padrões anteriores. 
 
Essas grandes variações nos resultados ao longo do tempo justificam o alto desvio 
padrão presente na Tabela 1. Mas ainda assim, considerando uma longa fase de 
adaptação, os valores mantiveram-se em uma faixa consideravelmente boa. 
 
Na Tabela 2, estão apresentados alguns resultados obtidos por autores que 
realizaram o tratamento de DAM em condições semelhantes no que diz respeito ao 
pH do afluente, carga orgânica e relação DQO/SO4

2-: 
 

Tabela 2. Comparação de resultados entre diferentes trabalhos envolvendo o tratamento de 
Drenagem Ácida de Mina. 

Autor 
Tipo de 

reator 

Fonte de 

Carbono 

Remoção de 

DQO 

(%Eficiência) 

Remoção de 

SO4
2- 

(%Eficiência) 

Sulfeto 

(mg/L) 

Trabalho atual RAHLF Etanol 52 ± 22 42 ± 22 
0,75 ± 

1,1 

Rodriguez, (2010) 
RAHLF Etanol 67,2 74,5 75,8 

UASB Etanol 67,4 85,6 56,9 

Bekmezci et al., 

(2011) 
ABR Etanol 72 64 - 
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Autor 
Tipo de 

reator 

Fonte de 

Carbono 

Remoção de 

DQO 

(%Eficiência) 

Remoção de 

SO4
2- 

(%Eficiência) 

Sulfeto 

(mg/L) 

Martins et al., (2011) 
UAPB Etanol - 60-97 - 

UAPB Resíduos do vinho - 50-90 - 

Mockaitis, (2008) ASBBR 
Sacarose, amido, 

celulose 
81 ± 3 72 ± 11 - 

Kaksonen et al., 

(2004) 

FBR Etanol - - 23 ± 25 

FBR Lactato - - 34 ± 29 

Sahinkaya et al., 

(2011) 
RALF Etanol 97 85 - 

 
Este trabalho apresenta resultados inferiores de eficiência, mas com tendência a 
melhoria com maior tempo de operação. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Após a operação contínua do reator pôde-se notar que há um claro potencial na 
utilização dessa configuração para tratamento da drenagem ácida de mina com TDH 
de 24 horas, concentração de DQO de 500 mg/L e relação DQO/SO4

2- de 1:1.  
 
Nota-se ao observar os resultados obtidos indicam, os objetivos iniciais do 
tratamento sendo alcançados: redução da carga de matéria orgânica na saída em 
relação à entrada pela diminuição do valor de DQO, geração de alcalinidade 
suficiente para manter o pH na saída quase na neutralidade na maior parte do 
tempo, e conversão de sulfato em sulfeto, pela diminuição da concentração do 
primeiro em relação à entrada e consecutivo aumento da concentração do segundo.  
 
Em detrimento de tempo de adaptação e ajustes necessários para correção de 
possíveis falhas, no período em que esteve operando dentro da normalidade, o 
reator mostrou-se eficiente. O aumento da carga de alimentação e redução do 
tempo de detenção hidráulica que poderiam ser realizados como etapas posteriores 
também poderiam ser viáveis após a estabilização da operação. . 
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