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RESUMO 
 
A drenagem ácida de minas (DAM) é um grave problema ambiental da indústria de 
mineração, gerada pela oxidação de minerais sulfetados, produzindo uma água rica 
em sulfato, com pH ácido e metais dissolvidos, os quais inviabilizam o uso desta 
para alguns fins. Uma forma de tratar este efluente é por processos biológicos 
anaeróbios que utilizam bactérias redutoras de sulfato (BRS), as quais convertem 
compostos orgânicos quando o sulfato atua como agente oxidante no processo e, 
consequentemente, há a remoção metais pela geração de sulfeto. Diante disso, 
operou-se um reator UASB para tratamento de DAM sintética em escala de 
bancada, com 10  de volume total, sendo montado com 4,5  de volume útil líquido 

e 4,5  de biomassa granular proveniente de um reator metanogênico. Etanol foi 
utilizado como fonte única de carbono e energia. A concentração de sulfato afluente 
foi de 500 mg l-1 nas Etapas I a V, e 1000 mg l-1 na Etapa VI. A relação DQO/SO4

2- 
empregada e mantida foi 1,0. Na Etapa I, o tempo de detenção hidráulica (TDH) 
utilizado foi de 24h e nas Etapas II a VI de 16h. Os resultados obtidos indicaram uma 
remoção média de sulfato de (48±13)% para o TDH de 24h que aumentou para 
(74±11)% quando o TDH foi mudado para 16h. A partir da Etapa III avaliou-se a 
remoção de metais cujas concentrações eram 100 mg l-1 de Fe2+, 20 mg l-1 de Zn2+ e 
5 mg l-1 de Cu2+, tendo como resultados remoções acima de 97%. Para os 483 dias 
de operação, o pH efluente médio esteve entre 6,7±0,3, e a remoção média de DQO 
foi de (88±8,2)%, o que demonstrou a robustez do sistema ao reduzir o sulfato e 
precipitar metais a níveis dentro do estabelecido pelos órgãos ambientais, além de 
aumentar o pH efluente para próximo de 7,0. 
 
PALAVRAS-CHAVE: drenagem ácida de minas (DAM); tratamento biológico; 
bactérias redutoras de sulfato (BRS); reator anaeróbio de manta de lodo (UASB); 
remoção; metais. 
 
ABSTRACT 
 
Acid mine drainage (AMD) is a serious environmental problem of the mining industry, 
generated by the oxidation of sulfide minerals, producing a water rich in sulfate, acid 
pH and dissolved metals, which hinder the use of this for some purposes. One way of 
treating this wastewater is a biological anaerobic processes using the sulfate-
reducing bacteria (BRS), which convert organic compounds when the sulphate acts 
as an oxidizing agent in the process, and consequently there is the generation of 
removing metal sulfide. Thus, operated an UASB reactor for treating synthetic DAM 
in bench scale, with 10 l of total volume, being assembled with 4.5 liters of liquid 
volume and 4.5 liters of granular biomass from a methanogenic reactor. Ethanol was 
used as a unique source of carbon and energy. The concentration of affluent sulfate 
was 500 mg l-1 in Stages I to V and 1000 mg l-1 in Stage VI. The ratio COD/SO4

2- 
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used and maintained was 1.0.In Stage I, the hydraulic retention time (HRT) used was 
24 and in Stages II-VI was 16 hours. The results showed a mean removal sulfate 
(48±13)% with HRT to 24 hours and increased (74±11)%, when the HRT was 
changed to 16h. As from the Stage III metal removal was evaluated whose 
concentrations were 100 mg l-1 of Fe2+, 20 mg l-1 of Zn 2+ and 5 mg l-1 of Cu2+, having 
removal results above 97%. In 483 days of operation, the effluent pH was between 
6.7±0.3, and the average COD removal was (88±8.2)%, demonstrating the 
robustness of the system to reduce the sulphate and precipitate metals to levels 
within the required by environmental agencies, in addition, the pH effluent increased 
to near 7.0. 
 
KEYWORDS: acid mine drainage (AMD); biological treatment; sulphate-reducing 
bacteria (BRS); upflow anaerobic sludge blanket (UASB); removal; metals.
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1. INTRODUÇÃO 
 
Indústrias de mineração sofrem com um grave problema ambiental chamado de 
drenagem ácida de minas (DAM). Tal efluente é originado quando compostos 
contendo enxofre, principalmente a pirita (FeS2), reagem com água pluvial gerando 
ácido sulfúrico, causando um abaixamento do pH e solubilizando os metais 
presentes nas rochas e solos. Além disso, tal água ácida tem alta carga de sulfato, 
baixa alcalinidade e alta condutividade. Como consequência tem-se a poluição de 
corpos d’água e do ambiente por elementos tóxicos e metais pesados que podem 
provocar doenças nos seres humanos e a morte de vidas aquáticas (Hogsden; 
Harding, 2012). 

 
O tratamento convencional e mais antigo para o tratamento de DAM se dá pela 
adição de compostos alcalinos tais como Ca(OH)2 e CaO, que vão reagir com o 
sulfato presente na água gerando um sólido (CaSO4.2H2O), responsável por 
aumentar o pH e precipitar os metais na forma de hidróxidos. Entretanto, o processo 
gera alto custo por causa dos reagentes químicos, inviabilizando o uso da 
precipitação com sulfetos. Além da baixa eficiência na remoção de sulfato e a 
produção de lodo que deve ter disposição adequada (Garcia et al., 2001). 

 
O tratamento biológico da DAM surgiu como forma de suprir as desvantagens do 
tratamento convencional. Este ocorre com a utilização das bactérias redutoras de 
sulfato (BRS) as quais são de grande importância econômica, ambiental e 
biotecnológica, visto que a redução de sulfato conduz à produção de sulfeto, um 
composto tóxico ao homem, mas que pode reagir com metais bivalentes formando 
precipitados de sulfetos metálicos, importantes na remediação de resíduos 
contaminados através de um processo natural (Castillo et al., 2012). 
 
O processo de tratamento do efluente acontece através de uma competição das 
BRS com arqueias metanogênicas (Methanosarcina sp.) pelos substratos acetato e 
H2, intermediários nos processos de redução de sulfato, nas camadas mais externas 
do grânulo. Entretanto, as BRS levam vantagem sobre o uso de acetato e 
hidrogênio, com variações de energia livre (ΔG0) mais negativas, ou seja, processo 
mais favorável termodinamicamente do que o das metanogênicas, além de um 
metabolismo mais versátil (Muyzer; Stams, 2008; Chernicharo, 2007).  
 
Devido à heterogeneidade, as BRS possuem a capacidade de metabolizar desde 
hidrogênio, ácidos carboxílicos, álcoois, açúcares e aromáticos substituídos. A 
oxidação dos substratos orgânicos pode ocorrer completamente, ou de maneira 
incompleta tendo acetato como produto final (Kaksonen e Puhakka, 2007).  
 
Estudos têm sido feitos com diferentes configurações de reatores anaeróbios, entre 
eles, o reator anaeróbio de manta de lodo (UASB), para o tratamento biológico de tal 
efluente industrial a fim de avaliar parâmetros importantes, como a influência da 
relação DQO/SO4

2-, concentração de sulfato aplicada, tempo de detenção hidráulica 
(TDH) e outros, para saber quais combinações devem ocorrer para que se tenha a 
maior remoção de sulfato, maior precipitação de metais proveniente do sulfeto 
gerado e maior consumo de compostos orgânicos, implicando em um tratamento 
mais eficiente que possa atingir os padrões especificados por órgãos ambientais. 
 



Cunha, M.P.; Santos, A.M.; Rodriguez, R.P. 

Diante disso, estudou-se o reator UASB para o tratamento biológico de DAM 
sintética com variação do TDH, aumento a carga de sulfato aplicada no decorrer das 
etapas e avaliação da remoção de metais como ferro, cobre e zinco, a fim de 
verificar o desempenho do reator quanto à remoção de sulfato em tais quesitos.  
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Reator UASB, inóculo e doador de elétrons 
 
O reator em escala de bancada foi confeccionado em acrílico com um volume total 
de 10 , sendo composto por 4,5  de volume útil líquido de DAM sintética, mais 4,5  

de inóculo proveniente do reator UASB utilizado na estação de tratamento de 
abatedouro de aves da Avícola Dacar, na cidade Tietê – SP. O etanol foi utilizado 
como fonte única de carbono e de energia. 
 
2.2. DAM sintética e análises físico-químicas 
 
A composição da DAM sintética usada neste estudo foi (mg l-1) (adaptado a partir de 
Kaksonen et al., 2004): MgSO4.7H2O (213); NH4Cl (58); NaH2PO4.H2O (34); Na2 
SO4: Etapas I-V (600), Etapa VI (1100); FeSO4.7H2O: Etapas I-II (49), Etapas III-VI 
(496); ZnCl2: Etapas I-III (15), Etapas IV-VI (42); CuSO4.5H2O: Fases V-VI (20). A 
relação DQO/SO4

2- utilizada foi de 1,0, com concentração de sulfato de 500mg l- 1 
nas Etapas I a V e 1000mg l-1 na Etapa VI. 
 
Após a preparação do meio sintético, o afluente tinha seu pH ajustado para 4,0 com 
HCl 4M em todas as fases. O afluente era trocado três vezes por semana e as 
análises do afluente e efluente (DQO, sulfato, sulfeto, ferro, zinco, cobre e pH) foram 
realizadas como descrito no Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (APHA, 2012), 3 vezes por semana, em todas as fases. 
 
2.3. Procedimento experimental 
 
O reator foi alimentado com água residuária e etanol utilizando uma bomba 
peristáltica Gilson® ajustada por meio de testes de vazão. Na Tabela 2 estão listados 
os parâmetros operacionais analisados em cada fase. No início (Etapas I e II), o 
TDH avaliado foi de 24 e 16h, respectivamente. Depois disso, os metais, como ferro 
(100 mgl-1), zinco (20 mgl-1) e cobre (5 mgl-1), foram adicionados para promover a 
precipitação do sulfeto como sulfetos metálicos (Etapas III a VI). Na Etapa VI, o 
sulfato afluente foi aumentado para 1000 mg SO4

2- l- 1. 
 

Tabela 1. Condições operacionais do reator UASB. 

 Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VI 

TDH (h) 24 16 16 16 16 16 
SO4

2- (mg l-1) 500 500 500 500 500 1000 
Fe (100 mg l-1) Ausente Ausente Presente Presente Presente Presente 
Zn (20 mg l-1) Ausente Ausente Ausente Presente Presente Presente 
Cu (5 mg l-1) Ausente Ausente Ausente Ausente Presente Presente 

Período Operacional (dia) 1-161 162-345 346-411 412-425 426-453 454-483 
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2.4. Parâmetros cinéticos 
 
O modelo cinético de primeira ordem foi utilizado para ajuste dos perfis de 
concentração de sulfato, levando em conta que sempre Sf (concentração final de 
sulfato) foi maior que zero. Devido ao fato do perfil ser executado rapidamente e do 
lento crescimento da biomassa, o crescimento microbiano foi considerado constante. 
Dessa forma, tem-se a solução conforme descrito na Equação 1. 
 

S (t) = Sf + (S0-Sf) e - k.t                                                (1) 
 
Em que: 
t é o tempo detenção hidráulica (h), k representa a velocidade de reação de primeira 
ordem (h-1) e S é a concentração de sulfato instantânea. Quantidades S0 e Sf 

correspondem à concentração inicial e final de sulfato (mg l-1), respectivamente. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Figura 1 representa os dados de pH efluente (saída) do reator que permaneceu 
em torno de 6,7±0,3 nos 483 dias de operação. Tal resultado se encontra dentro das 
especificações exigidas pela resolução CONAMA (2011), além de indicar a geração 
de alcalinidade fornecida por processos biológicos utilizando BRS. 
 

 
Figura 1. Comportamento do pH efluente. 

 
A Figura 2 mostra as remoções de sulfato e DQO observadas nas 6 etapas de 
operação do reator. Na Etapa I, a remoção de sulfato foi bastante instável (valor 
médio de 48±13%), com remoção de DQO (valor médio de 79±12%), o que mostra 
que, considerando a relação estequiométrica DQO/SO4

-2 de 0,67, a matéria orgânica 
não foi utilizada apenas pelas BRS, já que o sulfato removido na Etapa I (240 mg l- 1) 
exigiria a oxidação de somente 160 mg l-1 de DQO. Além disso, o tempo de 
adaptação é necessário para o reator sulfetogênico de baixo pH (Vieira, 2014;. 
Rodriguez et al, 2012), principalmente devido ao inóculo metanogênico utilizado 
neste trabalho. Após 150 dias, um perfil cinético mostrou que a quantidade máxima 
de sulfato removido na Etapa I foi atingida próximo de 16 horas, de forma que o TDH 
foi diminuído para 16h na Fase 2 e após 30 dias, a remoção de sulfato estabilizou e 
aumentou para (74±11)%, com remoção de DQO de (77±10)%, o que indica que 370 
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mg l-1 de sulfato reduzido na Fase 2 exige agora 247 mg l-1 de DQO, para a relação 
estequiométrica. 
 

 
Figura 2. Remoção de sulfato (esquerda) e remoção de DQO (direita) para os 483 dias de 

operação do reator, considerando um erro estimado de 5%. 

 
A adição de metais começou a ser analisada na Etapa III e pode-se verificar que a 
adição de 100 mg l-1 de Fe2+ aumentou a remoção de sulfato de (74±11)% para 
(81±6)%, e também aumentou a remoção de DQO de (77±10)% para (88±14)%. 
Resultados comparativos da Etapa II com a Etapa III, respectivamente. Ademais, foi 
obtida uma remoção quase completa de ferro no valor de (99±0,7)%. Segundo Vieira 
(2014) tal resposta se deve a redução da toxicidade causada pelo sulfeto que deixa 
de estar disponível em solução para precipitar o ferro na forma de FeS. 
 
Nas Etapas IV e V, com a adição de zinco e cobre, além da adição de ferro, a 
remoção de sulfato teve uma ligeira diminuição de (81±6)% da Etapa III para 
(72±18)% na Etapa IV e (74±3,5)% na Etapa V, entretanto, a remoção de DQO 
atingiu um valor máximo de (97±3,8)% na Etapa V em que havia adição de ferro e 
zinco simultaneamente. De acordo com Beli (2014), a análise biomolecular de um 
reator batelada de tratamento de DAM sintética com adição dos mesmos metais, 
revelou que a diversidade microbiana foi reduzida quando se adicionou ferro a 
sistema, tal fato pode estar ligado à toxicidade deste elemento para as BRS, fazendo 
com que a remoção de sulfato também diminua. Porém, o ferro foi completamente 
removido (99±0,9)% nas Etapas III a V. Como a remoção de ferro, a taxa de 
remoção de zinco também foi de (99±0,9)% e a de cobre foi (98±1)%. 
 
Na Etapa VI, houve aumento da carga de sulfato para 1000 mg l-1 mantendo a 
mesma relação DQO/SO4

2- de 1,0 e os resultados da remoção de sulfato foram as 
mais elevadas observadas após 450 dias. Nesta etapa, a remoção de sulfato chegou 
a (92±1,8)%, a remoção de DQO foi de (83±9,0)% e remoção de ferro foi completa 
(100±0)%.  
 
O pH afluente, deste trabalho, ajustado para 4,0 pode ter sido mais um fator de 
grande influência para as remoções acima de 98% para ferro, pois conforme Bai et 
al. (2013), seu afluente possuía pH de 6,2, utilizando um reator anaeróbio de fluxo 
ascendente de leito múltiplo (UAMB) a 25oC, e obteve-se uma remoção de ferro de 
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86%, além de conseguir uma remoção de sulfato de 61%, sendo abaixo do 
encontrado neste trabalho para as Etapas III a VI. 
 
Os resultados obtidos confirmam que reator UASB é um sistema robusto para 
processos sulfetogênicos em operação por um longo tempo. A manta granular 
manteve-se inalterada e os sólidos suspensos voláteis não foram detectados no 
efluente. 

 

Ao final das Etapas I, II, III, V e VI, foram feitos ajustes cinéticos de primeira ordem 
para a conversão do sulfato e os resultados se encontram na Tabela 2. Os valores 
obtidos para o parâmetro k refletem os resultados das taxas de remoção de sulfato. 
Uma diferença significativa foi encontrada na comparação entre as Etapas I e II, que 
corroborou ao aumento da remoção de sulfato observado (48±13% para 74±11%).  
 
A mudança no TDH para 16h (Etapa II) e, consequentemente, o aumento da carga 
de sulfato aplicada (Etapa VI), foram os principais parâmetros para o 
estabelecimento de um sistema sulfetogênico. A adição de ferro (Etapa III) e de 
zinco mais cobre (Etapa V) também contribuíram para aumentar as taxas de 
remoção de sulfato. As concentrações finais de sulfato (Sf) observadas nos perfis 
diminuiram nas Etapas II, III e V refletindo não apenas um aumento na taxa de 
remoção de sulfato, mas também um aumento na remoção global de sulfato. 
 

Tabela 2. Parâmetros cinéticos e concentração de sulfato residual (Etapas I, II, III, V e VI). 

 Etapa I Etapa II Etapa III Etapa V Etapa VI  

k± σ (h-1) 0,608±0,160 1,90±0,630 2,35±0,650 2,77±0,596 1,10±0,482  
Sf± σ (mg l-1) 179±9,70 74,9±8,96 61,7±6,08 73,6±4,12 91,2±2,30  

 
O aumento da carga de sulfato aplicada (Etapa VI) para 1000 mg l-1 fez com que a 
constante cinética k diminuísse, de forma que a conversão de sulfato ocorreu de 
forma mais lenta comparada as Etapas II, III e V. Entretanto, mesmo assim, a Etapa 
VI apresentou menor concentração de sulfato final que a Etapa I. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os principais parâmetros que influenciaram positivamente a biorremediação de DAM 
neste trabalho foram o TDH e a carga de sulfato aplicada. A redução do TDH de 24 
horas para 16 horas (de 500 mg - 1 d- 1 para 750 mg - 1 d- 1) aumentou a remoção de 
sulfato de (48±13)% para (74±11)%. Além disso, a adição do ferro também 
contribuiu para remoção de sulfato atingindo (81±6,0)% com completa remoção de 
Fe2+. Quanto à zinco e cobre, encontrou-se remoções acima de 97% de Zn2+ e Cu2+, 
mas não houve alterações significativas na remoção de sulfato. Porém, a remoção 
de DQO chegou a (97±3,8)% e, ao aumentar a carga de sulfato para 1000 mg -1 d- 1, 
a remoção de sulfato atingiu (92±1,8)%. Os parâmetros cinéticos obtidos indicaram 
que as taxas de remoção de sulfato eram dependentes da mudança no TDH e da 
adição dos metais. 
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