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RESUMO 
 
Grandes impactos são causados pela atividade de mineração, entre estes, destaca-
se a drenagem ácida de minas (DAM). Esta ocorre quando os minerais sulfetados 
são oxidados, resultando na liberação de prótons H+, íons sulfato e metais no meio 
aquoso. Uma alternativa de tratamento desse efluente são as bactérias redutoras de 
sulfato (BRS) que possibilitam simultaneamente elevação de pH, remoção de sulfato 
e precipitação de metais. Assim, estudos com reatores anaeróbios utilizando BRS 
têm sido uma boa alternativa. O presente trabalho avaliou a remoção de sulfato de 
tal água ácida sintética, sem adição de nutrientes, em reatores em batelada com 
biomassa granular. O etanol foi utilizado como fonte de carbono e energia e a 
relação DQO/SO4

2- igual a 2. Para quantificação das BRS, utilizou-se a técnica de 
NMP (números mais provável), a fim de avaliar o crescimento microbiano nos 
reatores. Os resultados em relação a remoção de sulfato foram de (73±10) % para o 
reator 1, (72±9) % para o reator 2 e (70±11) % para o reator 3. O valor de NMP do 
inóculo de referência, analisado no tempo zero, antes do uso do lodo para a 
operação do reator foi de 1,7 x 108 NMP/100 ml e, após 120 dias de operação do 
reator, obteve-se um valor de NMP igual a 4,3 x 1012 NMP/100 ml, ou seja, houve 
aumento da densidade microbiana após a operação. Diante dos resultados obtidos, 
nota-se que a adição de nutrientes pode não ser essencial para a remoção de 
sulfato, mas é necessárias para a atividade metabólica dos microrganismos, 
portanto, é possível que outras culturas de bactérias presente no inóculo, que não 
sobreviveram ao meio especifico, tenham atuado como fonte endógena de 
nutrientes. 
  
PALAVRAS-CHAVE: drenagem ácida de minas (DAM); bactérias redutoras de 
sulfato (BRS); número mais provável (NMP); remoção de sulfato. 
 
ABSTRACT 
 
Serious impacts have been caused by mining activity, among these, there is the acid 
mine drainage (AMD). This occurs when sulphide minerals are oxidized, resulting in 
the release of protons H+ protons, ions sulfate and metals in the aqueous medium. 
An alternative are the sulfate reducing bacteria (SBR) which simultaneously allow pH 
increasing, sulfate removal and metal. Thus, studies of anaerobic reactors using BRS 
have been a good alternative. This study evaluated the sulfate removal of such 
synthetic acid water, without added nutrients in batch reactors with granular biomass. 
Ethanol was used as a source of carbon and energy and the ratio COD / SO4

2- equal 
to 2. For SRB quantification, the MPN technique (most probable number) was used 
in order to evaluate the microbial growth in the reactors. The results showed a sulfate 
removal of (73 ± 10)% for reactor 1, (72 ± 9) % for the reactor 2 and (70 ± 11) % in 
reactor 3. These values indicated that nutrients absent did not influence significantly 
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the removal of sulfate. The MPN value of the reference inoculum analyzed at time 
zero was equal to 1.7 x 108

 MPN/100 ml and, after 120 days of reactor operation, the 
NMP was equal to 4.3 x 1012

 MPN / 100 ml, that is, an increase in microbial density 
after the operation. Considering the results, it is noted that the addition of nutrients 
may not be essential for the removal of sulfate, but it is necessary to the metabolic 
activity of microorganisms, so it is possible that other cultures of bacteria present in 
the inoculum, which did not survive specific medium, have acted as an indigenous 
source of nutrients. 
 
KEYWORDS: acid mine drainage (AMD); sulfate reducing bacteria (SBR); most 
probable numbers (MPN); sulfate removal.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
Um dos grandes problemas ambientais originados da atividade da indústria de 
mineração é a drenagem ácida de minas (DAM). O grave problema desse efluente é 
o baixo pH, alta carga de sulfato e a presença de metais, que juntos causam efeitos 
toxicológicos nos ecossistemas aquáticos, como mortalidade, disfunções no 
crescimento e nas taxas de reprodução, deformidade e lesões. (Lewis, 1996). 
 
A DAM é gerada por minerais sulfetados presentes nos resíduos de mineração que 
são oxidados em contato com a água e oxigênio, originando sulfato dissolvidos e 
íons H+ em solução. A oxidação dos sulfetos, e consequente acidificação das águas 
faz com que ocorra a lixiviação de metais contidos no solo e nas rochas 
circundantes a área da mineração (Gaikward,2008).  
 
Uma alternativa para o tratamento é a redução do sulfato, que se baseia no uso de 
Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS), este ocupa lugar de destaque, por combinar 
a remoção de acidez, de sulfato e de metais. O processo está baseado na produção 
biológica de sulfeto e a geração de alcalinidade. O sulfeto de hidrogênio produzido 
precipita os metais em solução, gerando sulfetos insolúveis. A precipitação dos 
sulfetos metálicos gera prótons, que podem conferir certa acidez à água tratada. Em 
vista disso, um excesso de sulfato deverá ser reduzido para compensar essa acidez. 
O íon bicarbonato e os íons hidroxila produzidos na redução do sulfato podem 
neutralizar o baixo pH da água residuais. 
 
Portanto, o trabalho estudou-se o reator em batelada para o tratamento biológico de 
DAM sintética sem adição de nutrientes, com o propósito de avaliar a remoção de 
sulfato e o crescimento de BRS após a operação dos reatores. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Materiais  
 
2.1.1. Reator 
 
Foram utilizados 3 frascos do tipo Duran como reator para melhor representação dos 
dados, com volume total de 500 mL. Os reatores foram mantidos em mesa agitadora 
a 150 rpm e temperatura de 30° C. 
 

 
Figura 1. Reatores. 
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2.1.2. Água residuária sintética 
 
A DAM sintética sem nutrientes foi composta de (mgl-1) (adaptado a partir de 
Kaksonen et al., 2004): MgSO4 (463), FeSO4.7H2O (49), Na2SO4 (988), ZnCl2 (15). O 
pH da DAM foi ajustado para 4,0 com ácido clorídrico (HCL) 1 M, de forma a simular 
um efluente real. Cada frasco-reator recebeu 300 ml de drenagem ácida de minas 
sintética (DAMS). A concentração final de sulfato no início de cada ciclo foi 1000 
mgl-1 e de DQO de 2000 mgl-1. O zinco e o magnésio foram adicionados como 
micronutrientes. 
 
2.1.3. Inóculo 
 
O lodo granular utilizado nos ensaios foi proveniente do tratamento de água 
residuária do abatedouro de aves da empresa Avícola Dacar localizada em Tietê, 
SP. Foi adicionado 50 mL de lodo em cada reator em batelada. 
 
2.2. Métodos  
 
2.2.1. Análises físico-químicas 
 
Para a obtenção de dados foram realizadas análises três vezes por semana, de 
sulfato, sulfeto e DQO com tempo de ciclo de 48h. Os procedimentos das análises 
físico- químicas foram realizadas de acordo com Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater (Apha, 2012). O meio reacional era 
totalmente substituído três vezes por semana, sendo que nas trocas, a biomassa era 
antida dentro dos frascos-reatores. Em cada troca de meio todo efluente foi retirado 
mantendo somente a biomassa em intervalo de tempo inferior a 5 minutos. Em 
seguida, todos os reatores eram submetidos ao fluxo de nitrogênio por 
aproximadamente 20 minutos, assim tornando o meio anaeróbio. Os reatores foram 
operados no regime descrito por 120 dias.  
 
2.2.2. Técnica NMP para BRS 
 
A técnica de números mais provável (NMP) consiste na quantificação bacteriana, 
através da estimação da densidade de microrganismo, sem a necessidade de 
contagem direta dessas bactérias (Alexander,1982). Para a realização da NMP 
foram efetuadas quatro etapas: diluição sucessivas, amostragens de cada diluição, 
incubação em meios apropriados e avaliação quanto ao crescimento 
(Cochran,1950). Utilizou-se biomassa proveniente dos reatores em operação, este 
inóculo foi submetido por 30 dias ao meio Postgate C, em 12 diluições, e cada uma 
das diluições foram subdivididas em quintuplicatas. 
  
Após o período de incubação foi possível a obtenção dos resultados utilizando a 
Equação 1. 
 

𝑁𝑀𝑃

100 𝑚𝑙 
= 𝑛º 𝑁𝑀𝑃 ∗

10

𝑉
,                                                  (1) 

 
Sendo V a menor diluição da série de combinações selecionadas, ou seja, a faixa 
intermediárias entre valores positivos e negativos do crescimento de 
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microrganismos. O índice NMP, foi obtido através da tabela que relaciona os 
resultados positivos nas diversas diluições realizadas (Apha, 2012). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A operação dos reatores em triplicata teve duração de 120 dias. Nesse período, as 
remoções médias de DQO e sulfato observadas foram de (66±20) % e (73±10) %, 
para o reator 1, (77±17) % e (72±9) % para o reator 2 e (76±20) % e (70±11) % para 
o reator 3. A produção média de sulfeto observada neste período foi de 91±33 mg l-1 
para o reator 1, 87±25 mg l-1 para o reator 2 e 92±24 mg l-1 para o reator 3. 
 
Após a estabilização das taxas de remoção, foram realizados perfis temporais de 
48h. As Figuras de 2 a 4 apresentam os resultados obtidos quanto a produção de 
sulfeto e remoções de sulfato e DQO, respectivamente.  
 

 
Figura 2. Perfil temporal de produção de sulfeto. 

 

 
Figura 3. Perfil temporal de redução de sulfato. 
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Figura 4. Perfil temporal de redução de DQO. 

 
Os resultados observados no perfil temporal dos três reatores apontaram grande 
concordância entre as triplicatas. A remoção de sulfato acompanhou a produção de 
sulfeto e adicionalmente, a remoção de DQO. A DQO adicionada na forma de etanol 
nos reatores estudados escreve acima da relação estequiométrica ideal para 
remoção de sulfato, considerando-se oxidação completa da matéria orgânica 
(DQO/SO4

2-: 0,67 – equação 2 e 3). Dessa forma, para a remoção de sulfato 
encontrada nos reatores, seriam necessários somente 0,49 g DQO l-1 para o reator 
1, 0,48 g DQO l-1 para o reator 2 e 0,47 g DQO l-1 para o reator 3.  
 

𝑆2− + 2𝑂2 ↔ 𝑆𝑂4
2−      (2) 

 

32𝑔 + 64𝑔 → 96𝑔      (3) 

 
Os valores observados na remoção de DQO estiverem acima do máximo necessário 
para a redução de sulfato. A remoção adicional observada deve-se, provavelmente, 
a rotas metabólicas fermentativas, que podem ter competido pela utilização da 
matéria orgânica. O inóculo utilizado nos reatores é bastante diverso e complexo em 
termos microbianos, o que pode explicar a presença de diferentes espécies de 
organismos heterotróficos (Hirasawa et al., 2008). 
 
A Figura 5 apresenta o registro fotográfico do crescimento microbiano. Na Tabela 1 
estão os resultados positivos e negativos de acordo com a diluição e suas réplicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Resultados de NMP obtidos para o inóculo de referência. 
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Os frascos de antibiótico negros indicam resultados positivos e os frascos 
transparentes e rosa, negativos. Isso deve-se ao meio de cultura que foi suficiente 
redutor para o crescimento das bactérias redutoras de sulfato (BRS). Os fracos 
negros considerados positivos devem-se a precipitação do ácido sulfídrico (H2S), 
produzindo pela BRS, com sulfato ferroso (FeSO4) presente no frasco de antibiótico.  
 

Tabela 1. Resultados da análise de NMP. 

Frascos Diluições 

10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 

Primeiro + + + + + + + + - + + + 
Segundo + + + + + + + + + + + + 
Terceiro + + + + + + + + + + + + 
Quarto + + + + + + + + + + + + 
Quinto + + + + + + + + + + + + 

 
Assim, foi possível obter o valor de número de microrganismos mais provável na 
amostra do inóculo do reator. Para o índice de NMP utilizaram-se as faixas 
intermediárias, obtendo-se a combinação de 10-9, 10-10 e 10-11, com valores de 
combinações de 5-4-5, que, de acordo com a tabela de NMP, é dado como valor 
430. Obteve-se para o inóculo do reator em operação, um valor de NMP igual a 4,3 x 
1012 NMP/100 ml, sendo os limites de confiança para esse valor 95% (Sakamoto, 
2009). Comparando-se com o valor de NMP 1,7 x 108 NMP/100 ml do inóculo antes 
da operação do reator, observou-se um grande aumento da densidade de bactérias 
redutoras de sulfato (BRS) após a operação do reator. Os resultados obtidos 
demonstraram que nas condições operacionais dos reatores houve predomínio de 
um sistema sulfetogênico, capaz de estimular o crescimento das BRS. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
As principais conclusões deste trabalho indicaram que a ausência de nutrientes não 
apresentou uma influência significativa na remoção de sulfato. A remoção média 
de sulfato e DQO estiveram acima de 70% nos três reatores estudados. 
A concentração final média de sulfato observada ao longo do período experimental 
foi de 195 mgl-1, inferior ao limite mínimo estabelecido pelo CONAMA n° 357/05. A 
análise microbiológica de Número Mais Provável corroborou a predominância de 
um sistema sulfetogênico, com incremento de 104 vezes na densidade de bactérias 
redutoras de sulfato. 
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