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RESUMO 
 
A drenagem ácida de mina (DAM) é um dos passivos ambientais da indústria de 
mineração, potencialmente poluidora das águas superficiais, subterrâneas e do solo. 
O efluente tem origem na exposição de minerais sulfetados, em condições 
atmosféricas capazes de oxidar estes minerais e gerar soluções concentradas de 
sulfato e baixo pH. Este efluente é capaz de lixiviar metais pesados presentes nos 
corpos geológicos e elevar o potencial poluidor associado à geração da drenagem. 
O tratamento físico-químico comumente utilizado envolve o uso de grandes 
quantidades produtos químicos, com custos significativos e necessidade de 
disposição adequada do material precipitado. A utilização de processos anaeróbios 
de tratamento, com bactérias redutoras de sulfato, possibilita a remoção do sulfato, a 
elevação do pH e a precipitação dos metais. O presente trabalho avaliou diferentes 
fontes de carbono, acetato, etanol e lactato na partida de reatores UASB (upflow 
anaerobic sludge blanket) tratando drenagem ácida sintética, em pH igual a 3,0. O 
reator alimentado com etanol foi o único capaz de remediar a drenagem e estabilizar 
a remoção de sulfato, com eficiências maiores que 90%, em 55 dias de operação, e 
remover em termos médios, 96,0% do cobre; 98,4% do zinco e 86,4% do ferro 
presente. O reator alimentado com lactato apresentou baixa conversão de matéria 
orgânica e sulfato, inadequada ao tratamento da DAM devida à fermentação do 
ácido lático. O reator alimentado com acetato sofreu com o efeito desacoplador do 
ácido acético, levando as células da biomassa a um colapso. O pH mostrou ser fator 
determinante à escolha da fonte de carbono, sendo que a operação com o etanol 
apresentou resultados promissores mesmo que em condições ácidas de operação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: biorremediação; UASB; BRS; bioprocessos. 
 
ABSTRACT 
 
Acid mine drainage (AMD) is one of the environmental liabilities of ore mining 
industries which generate the pollution of surface water, groundwater and soil. The 
effluent from AMD stems from the exposure of sulfide minerals to atmospheric 
conditions which oxidize this mineral generating rich sulfate solutions and low pH. 
This effluent can leach heavy metals that are found in geological bodies, and amplify 
the polluting degree which is associated to the drainage generation. The physical-
chemical treatment that has been proposed to remedy the problem applies large 
amounts of hydrated lime or quicklime – a costly procedure that involves spending on 
chemicals and appropriate disposal of the precipitated material. The use of anaerobic 
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treatment processes with sulfate-reducing bacteria enables the removal of sulfate, 
the higher pH, and the precipitation of metals. This study evaluated which of the 
sources carbon, i.e. acetate, ethanol, and lactate would be the most suitable to start-
up of UASB reactors (upflow anaerobic sludge blanket) treating synthetic acid 
drainage, in pH equal to 3.0. The reactor that was fed with ethanol was the only one 
that could treat drainage and stabilize the sulfate removal: efficiency was higher than 
90% in 55 days of operation; removal was on average of: 96.0% of copper; 98.4% of 
zinc and 86.4% of iron. The reactor that was fed with lactate, showed low conversion 
of organic matter and sulfate, inadequate to treatment of the DAM due to 
fermentation of lactic acid. The reactor that was fed with acetate was not able to use 
the carbon source. At low pH, acetate acts as an uncoupler of the cell membrane, 
which led biomass cells to collapse. The pH was found to be the determining factor of 
the choice of carbon source, and the operation ethanol yielded promising results 
even under acidic conditions operation. 
 
KEYWORDS: bioremediation; UASB; acid mine drainage; SRB.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
As atividades mineradoras, principalmente em minas a céu aberto, expõem 
elementos às condições intempéricas locais, acelerando o processo de mobilização 
dos mesmos. A exposição de minerais sulfetados ao oxigênio e à umidade proverá 
as condições necessárias para sua oxidação e a produção de soluções ácidas ricas 
em sulfato, conhecidas como drenagem ácida de minas (DAM), que causam queda 
do pH, aumento da solubilidade e lixiviação de metais presentes (SHEORAM, 2010). 
 
O tratamento convencional fundamenta-se nas reações físico-químicas capazes de 
neutralizar a drenagem e precipitar os metais envolvidos. Emprega, principalmente 
de Ca(OH)2 (cal hidratada) e de CaO (cal virgem). Contudo, este é um processo 
oneroso, pois envolve gastos com os produtos químicos e com a disposição 
adequada do material precipitado (GARCIA et al., 2001), demandando o estudo e 
desenvolvimento de novas tecnologias para o tratamento da DAM. 
 
O tratamento biológico da DAM vem sendo investigado e tem apresentado bons 
resultados (KIM, et al., 2013; RODRIGUEZ, et al. 2012; BERTOLINO et al.,2011; 
JIMÉNEZ-RODRÍGUEZ, 2009). Fato este, justificado, entre outros aspectos, devido 
à capacidade de certos processos anaeróbios realizarem tanto a redução do 
potencial ácido da drenagem, mediante o consumo da acidez ou geração de 
alcalinidade, quanto à possibilidade de remoção e recuperação de metais. 
 
As bactérias redutoras de sulfato (BRS), presentes no tratamento biológico, são 
anaeróbias e utilizam o íon sulfato como agente oxidante, convertendo-o a sulfeto ao 
final da reação (SO4

2− + 2CH2O + 2H+ → H2S + 2H2CO3) (PAGNANELLI et al.,2012). 
Como fonte de carbono, podem metabolizar diversos compostos, como etanol, 
acetato, malato, lactato, piruvato, propionato e compostos fenólicos (LENS et al., 
1998). Na redução do sulfato a sulfeto, mediado por estas fontes de carbono, há 
geração de bicarbonatos, e aumento da alcalinidade do meio. A formação do sulfeto 
promoverá a precipitação dos metais em solução (M), devido a formação de sais 
pouco solúveis de sulfeto (M2+ + H2S → MS↓ + 2H+) (PAGNANELLI et al.,2012). 
 
Embora se apresente como alternativa ao tratamento químico de DAM, o uso de 
ferramentas biotecnológicas apresenta limitações, como a necessidade de correção 
do pH em biotecnologias já aplicadas a este tratamento. No entanto, em razão dos 
elevados volumes de tratamento, há grande investimento no processo, tornando-se 
necessário compatibilizar melhor os limites da tecnologia para reduzir seus custos. 
 
O principal objetivo deste trabalho é investigar o efeito de diferentes fontes externas 
de carbono (lactato, acetato e etanol), na partida de reatores anaeróbios de fluxo 
ascendente e manta de lodo (UASB), aplicados ao tratamento de DAM em pH ácido. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Os três reatores UASB em escala de bancada foram construídos em acrílico, com 
volume útil de 9,8 L. Na Figura 1 são apresentados a representação esquemática e 
o aparato experimental utilizado. Os reatores foram inoculados com biomassa 
granular proveniente de um reator UASB aplicado ao tratamento de resíduos de 
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abatedouro de aves. A temperatura empregada nos ensaios foi de 30 ºC e o tempo 
de detenção hidráulica foi de 24 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Representação esquemática (a) e aparato experimental (b) utilizado. 
[Notação: 1. Reservatório, 2. Afluente, 3. Bomba peristáltica, 4. Reator UASB, 5. Efluente, 6. Saída de gás, 7. Selo hídrico] 

 
As fontes externas de carbono empregadas na drenagem ácida sintética foram 
etanol, lactato e acetato, com a demanda química de oxigênio (DQO) igual a 1400 
mgO2∙L-1 e concentração de sulfato de 700 mg∙L-1, perfazendo relação DQO/SO4 
igual a 2,0. Foram adicionados nitrogênio e fósforo na relação de 500:5:1 para 
promover nutrientes ao crescimento microbiológico. Os metais avaliados foram ferro, 
zinco e cobre nas concentrações de 100, 20 e 5 mg∙L-1, respectivamente.  
 
O desempenho dos reatores foi avaliado pelos parâmetros físico-químicos 
relacionados ao processo de sulfetogênese. As análises de DQO, sulfato, sulfeto, pH 
e alcalinidade foram de acordo com o Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. Os ácidos voláteis intermediários (acético, butírico, 
propiônico, lático, málico, succínico, valérico) e álcoois (etanol, metanol) foram 
determinados por cromatografia líquida. As concentrações de metano, gás carbônico 
e sulfeto no biogás foram determinadas por cromatografia gasosa. Ferro, cobre e 
zinco foram determinados utilizando-se espectrofotômetro de absorção atômica. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Reator alimentado com acetato 
 
O reator alimentado com acetato não apresentou conversões significativas de 
matéria orgânica e sulfato. O sistema não promoveu a digestão anaeróbia, conforme 
ilustrado na Figura 2. Não foi detectado sulfeto durante o período. A fonte de 
carbono adicionada praticamente não foi consumida. Em um pH igual a 3,0, 
praticamente todo o acetato encontrou-se na sua forma protonada, como ácido 
acético (98%), considerando um pK é igual a 4,75. 

(a) (b) 
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Figura 2. Variação da DQO e concentração de sulfato na fase líquida (a) e da composição do 

biogás (b) no reator alimentado com acetato.  

 
Como observado por BARONOFSKY et al.(1984), não é somente o pH externo que 
causa a inibição do crescimento das bactérias, mas também o efeito do excesso de 
ácido acético no meio, pois este é capaz de transpassar a membrana celular e 
acidificar o meio inibindo o crescimento bacteriano. Além disso, o efeito 
desacoplador do ácido acético compromete a formação do gradiente de prótons e 
consequentemente a produção de ATP, levando a célula ao colapso 
(BARONOFSKY et al.,1984). Os autores Koschorreck et al. (2004) também 
observaram os efeitos deletérios do ácido acético na biomassa. 
 
A análise microscópica do material viscoso que envolveu os grânulos, permitiu 
observar a presença de um emaranhado de hifas, denominado micélio, uma 
característica dos fungos filamentosos. Provavelmente estes fungos se alimentaram 
do material proveniente da lise celular das bactérias que entraram em colapso. Os 
relatos científicos de fungos em reatores anaeróbios são escassos, mas já foram 
observados, como relatado por Motteran et al. (2013). 
 
3.2. Reator alimentado com lactato 
 
Embora não tenha entrado em colapso quando operado com acetato, o reator 
alimentado com lactato não apresentou remoções significativas de matéria orgânica 
e sulfato, até o 55º dia de operação (Figura 3.a, fase I), não conseguindo 
estabelecer condições sulfetogênicas. Após a fase I, houve remoção de matéria 
orgânica (Figura 3.a, fase II), embora discreta, devido à conversão do lactato a 
ácidos voláteis com grande variação durante os 95 dias de operação. A remoção de 
sulfato também apresentou baixas eficiências de conversão (Figura 3.b). 

(a) (b) 
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Figura 3. Variação da DQO (a) e concentração de sulfato (b) no reator alimentado com etanol. 

 
Embora o lactato seja considerado uma das melhores fontes de carbono para 
crescimento por permitir o crescimento de um amplo espectro de BRS, o baixo pH é 
um fator limitante na utilização dessa fonte, pois o lactato em meio ácido, encontra-
se na sua forma não dissociada, como ácido lático, que pode ter efeito inibitório ou 
mesmo letal para as BRS (LENS, 2010). O ácido lático pode perpassar a membrana 
celular, assim como o ácido acético, e acidificar o citoplasma das células, sendo por 
esta razão, uma fonte de carbono inapropriada para o crescimento de BRS em baixo 
pH (SÁNCHEZ-ANDREA et al., 2014; LENS, 2010). Em um pH igual a 3,0, 
praticamente todo o lactato afluente encontra-se na sua forma protonada, como 
ácido lático (88%), considerando um pK igual a 3,8. Logo, para seu emprego, torna-
se necessária a elevação do pH do meio. Contudo, isto não quer dizer que as BRS 
não podem consumir ácidos orgânicos em baixo pH, afinal, foi observado o 
estabelecimento de uma microbiota capaz de fermentar o ácido lático e reduzir o 
sulfato em pH<5,0, após um período de adaptação (Figura 3.a, fase I). Entretanto, 
esse fenômeno não cumpre os requisitos necessários ao tratamento da DAM. 
 
3.3. Reator alimentado com etanol 
 
Diferentemente dos outros reatores, o reator alimentado com etanol apresentou êxito 
no estabelecimento das condições de sulfetogênese mesmo pH igual a 3,0. A DQO 
média efluente de DQO foi igual a 809,8±109,6 mg∙L-1. A eficiência média de 
remoção de matéria orgânica foi igual a 41,7%±7,0. A eficiência média de redução 
de sulfato foi igual a 92,6% ± 5,5. Na Figura 4 é apresentada a variação temporal da 
DQO e do sulfato em meio líquido. Foi observada também a geração de sulfeto na 
fase gasosa, sendo este um importante parâmetro de ocorrência do processo. 
 
A baixa eficiência de remoção de matéria orgânica se deve principalmente ao 
acúmulo de acetato observado, um intermediário produzido pelas BRS oxidadoras 
incompletas. O acúmulo de acetato justifica-se pelo estabelecimento das BRS 
capazes de produzi-lo e pelo difícil estabelecimento das BRS capazes de oxida-lo. 
Diversos autores (BERTOLINO et al.,2011; GALLEGOS-GARCIA, 2008; LIAMLEAM 
e ANNACHHATRE, 2007; LENS et al.,1998), observaram o acúmulo de ácido 
acético em reatores sulfetogênicos e o predomínio das BRS oxidadoras incompletas. 
 
 

(a) (b) 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 

 
Figura 4. Variação da DQO (a) e concentração de sulfato (b) e suas respectivas eficiências de 

remoção no reator alimentado com etanol. 

 
Um dos aspectos mais controversos da operação de reatores anaeróbios é a 
definição do período de partida. Alguns autores utilizam como parâmetro a 
estabilização das conversões de DQO e sulfato, por exemplo. Outros utilizam 
aspectos microbiológicos para a tomada de decisão. Neste trabalho utilizou-se a 
relação entre os mols de etanol consumidos em relação aos mols de sulfato 
reduzidos (ΔSO4

2-/ΔEtOH) conforme proposto por Nagpal et al. (2000). 
 
A relação entre os mols de etanol consumidos e os mols de sulfato reduzidos 
(ΔSO4

2-/ΔEtOH), apresentada na Figura 5.a, demonstra o estabelecimento da 
sulfetogênese, já que praticamente todo o etanol presente foi utilizado para reduzir o 
sulfato. A estequiometria de consumo de sulfato por mols de etanol (1 Etanol + 0,5 
SO4

2- → 1 Acetato + 0,5 HS- + 1 H2O + 0,5H+), indica que 0,5 mol de sulfato é 
reduzido para cada mol de etanol convertido. Com base nestas relações, pode-se 
afirmar que uma relação DQO:SO4 igual a 1,92, é a razão que garante etanol 
suficiente para reduzir todo o sulfato presente. Com a relação DQO/SO4 igual a 2, 
conseguiu-se obter elevada eficiência na redução do sulfato e praticamente todo o 
etanol foi consumido, como previsto. Assim, garantiu-se aceptores e doadores de 
elétrons suficientes para estimular a rota sulfetogênica em 55 dias de operação. 
 
As relações crescentes e menores que 0,5, encontradas no início da operação, 
podem ser explicadas pelo tempo de adaptação da biomassa até o estabelecimento 
de um ambiente sulfetogênico. Os autores Nagpal et al., 2000, também observaram 
relações ΔSO4

2-/ΔEtOH próximas a 0,5 em reator sulfetogênico colonizado 
preferencialmente por BRS do grupo das oxidadoras incompletas e alimentado com 
etanol. Com relação à produção de acetato, 1 mol de etanol consumido, produz um 
1 mol de acetato. Contudo, observou-se que a relação Δacetato/ΔEtOH, (Figura 5.b), 
está em torno de 0,6, abaixo do previsto pela estequiometria, demonstrando que 
parte do acetato gerado pode ter sido consumido em outras rotas metabólicas. Essa 
observação justificaria a presença de metano no biogás conforme foi observado. 

(a) (b) 
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Figura 5. Variação da relação ΔSO4

2-/ΔEtOH (a) e Δacetato/ΔEtOH (b) no reator alimentado com 
etanol.  

 
Observou-se elevada eficiência de remoção dos metais presentes na DAM. 
Praticamente todo cobre e o zinco foram removidos da massa líquida, com eficiência 
média de 96,0±5,6% para o cobre e de 98,4±1,3% para o zinco. Valores estes, que 
atendem os padrões de lançamento de efluentes segundo a Resolução CONAMA 
430/2011. O ferro também foi removido de forma satisfatória na maior parte da 
operação, embora com uma menor eficiência. Foi observada eficiência média de 
86,4 ± 5,6%, atendendo também o padrão de lançamento. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O pH mostrou ser fundamental à escolha da fonte externa de carbono. O acetato em 
meio ácido transformou-se em ácido acético e inibiu a digestão anaeróbia. Os 
reatores operados com acetato e lactato foram dependentes do pH do meio, 
limitando sua aplicação nas condições avaliadas. O etanol foi a fonte externa de 
carbono mais adequada para partida do reator UASB sulfetogênico, tratando DAM 
sintética em pH=3,0. O reator estabilizou a remoção de sulfato, com eficiências 
maiores 90%, em 55 dias de operação. Os resultados demonstraram também que foi 
mais adequada à produção de sulfeto biogênico, com remoção média de metais de 
96,0, 98,4 e 86,4% para cobre, zinco e ferro, respectivamente.  
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