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RESUMO 

 
A drenagem ácida de mina (DAM) gera águas ácidas contendo uma grande variedade de 
metais tóxicos e espécies de enxofre, principalmente sulfato, que pode contaminar lençóis 
freáticos, lagos e rios. Bactérias sulfato redutoras presentes em ambiente anaeróbico podem 
reduzir esse sulfato a sulfeto. Estes podem reagir com metais divalentes para formar espécies 
insolúveis, diminuindo a atividade química e, assim, a biodisponibilidade desses 
contaminantes. O presente estudo investigou os sedimentos da Bacia de Águas Claras que foi 
impactada por metais e radionuclídeos do processo de DAM de uma antiga mina de urânio 
em Caldas, MG. Doze amostras de sedimentos foram coletadas com dois pontos de controle 
localizados a montante do reservatório. Análises de sulfeto volatizado por ácido (SVA) foram 
realizadas para verificar a extensão da redução bacteriana do sulfato. Experimentos de 
extração sequencial foram realizados para estabelecer a potencial de mobilidade e 
biodisponibilidade dos contaminantes. O SVA variou de 2,3 a 5,7 mgS2-g-1 com resultados de 
background de 0,01 e 0,4 mgS2-g-1. Estes resultados indicam que a redução do sulfato a sulfeto 
está ocorrendo no interior da represa. Os resultados da extração sequencial mostraram que 
U, Zn e Mn estão principalmente associados às frações lábil e redutível. 

PALAVRAS-CHAVE: SVA, MSE, Extração sequencial, Drenagem ácida de mina. 

 
ABSTRACT 

 
Acid mine drainage (AMD) generates acid waters containing a wide variety of toxic metals and 
sulfur species, mainly sulfate, which can contaminate groundwater, lakes and rivers. Sulfate-
reducing bacteria in anaerobic environment can reduce this sulfate to sulfide, which can react 
with divalent metals to form insoluble species, decreasing the chemical activity and thus the 
bioavailability of these contaminants. The present study investigated sediments of the Aguas 
Claras reservoir which was affected by metals and radionuclides from the AMD process of a 
former uranium mine in Caldas, Minas Gerais State. Twelve surface water and sediment 
samples were collected with two background points located upstream of the reservoir. 
Measurements of acid volatile sulfide (AVS) were carried out to verify the extent of sulfate 
bacterial reduction. The analyses of sequential extraction were performed to establish the 
potential mobility and bioavailability of the contaminants. The AVS ranged from 2.3 to 5.7 
mgS2-g-1 with background results of 0.01 and 0.4 mgS2-g-1. These results indicate that sulfate 
is being reduced to sulfide. The results of the sequential extraction indicated that U, Zn and 
Mn are associated mainly with the labile and reducible fractions. 

KEYWORDS: SVA, MSE, Sequential extraction, Acid mine drainage.
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1. INTRODUÇÃO 

A Drenagem Ácida de Minas (DAM) é uma das principais questões ambientais causada 
pela oxidação química e bacteriana da pirita (FeS2) quando esta é exposta a condições 
atmosféricas. As águas ácidas geradas são geralmente neutralizadas com reagentes alcalinos 
e o precipitado gerado deve ser disposto de forma adequada. Logo, este tratamento não é 
sustentável por centenas de anos (CIPRIANI, 2002), tornando-se necessário o uso de novas 
tecnologias. Os sistemas biológicos ativos, Wetlands ou sistemas com bactérias sulfato 
redutoras oferecem a possibilidade de tratamento mais barato e autossustentável. (JAMBOR 
et al., 2003; CAMPANER & SILVA, 2009; MELLO et al., 2014). Essas bactérias reduzem o sulfato 
a sulfeto com consequente precipitação de metais. 

É amplamente reconhecido que a distribuição, mobilidade e biodisponibilidade de 
metais e radionuclídeos no ambiente não depende somente da concentração total dessas 
espécies, mas também da forma química em que eles se apresentam no sedimento. A variação 
de condições físicas e químicas do ambiente pode acelerar a liberação desses contaminantes 
provocando contaminação. Dentre os mecanismos que os prendem os metais na fase sólida 
estão a troca iônica, adsorção, precipitação ou co-precipitação. (TESSIER et al., 1979; 
FILGUEIRAS et al., 2002). Neste contexto, a extração sequencial pode fornecer informações 
detalhadas sobre a origem, modo de ocorrência, disponibilidade biológica e físico-química, 
mobilização e transporte de metais traços, além de ser uma forma conveniente de determinar 
os metais associados às principais fases acumuladas nos depósitos sedimentares (FILGUEIRAS, 
2002; SOUZA, 2013; TORRES & AULEDA, 2013). 

No Brasil, um dos locais onde há ocorrência de DAM é uma antiga mina de urânio em 
Caldas - MG. O tratamento destas águas ácidas, que contém metais e radionuclídeos, é 
realizado por precipitação com cal seguido de decantação. Os particulados muito finos não se 
decantam adequadamente e são conduzidos junto com o efluente tratado para a Bacia de 
Águas Claras (BAC), onde se incorporam aos sedimentos. Para avaliar a toxicidade destes e a 
potencial mobilidade e biodisponibilidade dos contaminantes presentes nestes particulados 
e, também, para estudar a redução bacteriana do sulfato na imobilização dos contaminantes 
no sedimento, utilizou-se um método tradicional que determina os sulfetos volatilizados por 
ácido (SVA) e os metais que são solubilizados durante o processo de acidificação com ácido 
clorídrico (Metais Simultaneamente Extraídos – MSE) (US EPA, 1991; DI TORO et al., 1992). 
Além disso, foram realizados ensaios de extração sequencial de forma a complementar o 
estudo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Amostragem 

As amostras de sedimento foram coletadas em 10 pontos da Bacia de Águas Claras 
(BAC), de forma a realizar um mapeamento de toda a extensão da represa e em 2 pontos à 
montante da região (BG1 e BG2), no córrego Pitangueiras e no córrego Aterrado, para 
levantamento do background (pontos de controle). A BAC está localizada no Ribeirão das 
Antas possuindo uma área de drenagem de aproximadamente 50 km². O reservatório 
apresenta um comprimento de 3,5 km e largura média de 250 m. Foi idealizada 
principalmente para abastecimento da usina de beneficiamento da Unidade de Tratamento 
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de Minérios da Indústrias Nucleares do Brasil (CARVALHO FILHO, 2014). A Figura 1 mostra a 
localização geográfica dos pontos de coleta. As amostras foram preservadas para evitar sua 
oxidação. 

 

 
Figura 1. Mapa com a localização geográfica dos pontos de coleta dos sedimentos 

 
2.2 Ensaios SVA / MSE 

Os sulfetos biogênicos formados nos sedimentos influenciam a imobilização e 
biodisponibilização de contaminantes potencialmente tóxicos. A metodologia aplicada para 
determinação dos sulfetos volatilizados por acidificação foi baseada na norma EPA 821-R-91-
100 (US EPA, 1991). Os ensaios foram realizados com a amostra úmida, uma semana após a 
coleta. Resumidamente, o SVA da amostra de sedimento é convertido à sulfeto de hidrogênio 
(H2S) por acidificação com ácido clorídrico (HCl) em temperatura ambiente e capturado em 
uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH). A solução sequestrante é escolhida de 
acordo com o método de análise da fração sulfeto obtida. Os MSE são solubilizados durante a 
acidificação. 

A montagem utilizada para os ensaios foi composta por um recipiente de vidro de 125 
mL (frasco de reação), um “trap” lavador de gás contendo 75 mL de NaOH 0,5 mol L-1 (solução 
sequestrante do gás sulfídrico formado), mangueiras de silicone, conectores de vidro 
esmerilhados, agitador magnético, rotâmetro para controle do fluxo de gás e uma seringa 
plástica de 25 mL (Figura 2). Para cada ensaio, adicionou-se 75 mL de água Milli-Q no frasco 
de reação e iniciou-se o processo de desaeração purgando nitrogênio por 10 minutos antes 
da adição da amostra de sedimento. Alíquotas de aproximadamente 2 g de sedimento úmido 
foram adicionadas ao recipiente e o sistema foi purgado novamente com nitrogênio (com 
pureza superior a 99,99%) por 10 minutos e, então, foram adicionados com auxílio de uma 
seringa 15 mL de HCl 6 mol L-1. O sistema foi mantido sob agitação e fluxo de nitrogênio 
constante de 100 cm3 min-1por 4 horas. Após esse período, desligou-se a agitação e o fluxo de 
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nitrogênio, e a solução de NaOH do trap foi armazenada para leitura de sulfeto; o material 
presente no frasco de reação foi filtrado utilizando membrana de acetato de celulose de 0,45 
μm e armazenado para determinação dos teores de metais. O teor de sulfeto foi determinado 
por Espectrofotometria de UV-VIS utilizando kit de análises de sulfeto da Hach (Hach 8131 – 
Methylene Blue Método 2). Os testes foram realizados com padrão de sulfeto (SpecSol – 1005 
1000 mg L-1) e obteve-se uma recuperação de 80 a 90%. Os metais foram analisados por 
Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES), marca 
SPECTRO, modelo ARCOS. 

 
Figura 2. Montagem utilizada para os ensaios de SVA. 

 
É possível relacionar os resultados de SVA, MSE e do teor de carbono orgânico total 

(TOC) para avaliar a toxicidade dos sedimentos. A literatura relata três critérios para expressar 
a relação entre SVA e toxicidade dos metais: (i) a diferença entre MSE e SVA (ΣMSE - SVA); (ii) 
a razão entre MSE e SVA (ΣMSE / SVA); (iii) a diferença entre MSE e SVA normalizada pela 
fração de carbono orgânico total (COT) em um sedimento ((MSE-SVA) / COT). O uso do COT 
nos sedimentos é justificado pelo fato de que a matéria orgânica está intrinsecamente 
relacionada à biodisponibilidade dos metais (DI TORO et al., 1992, US EPA-600, 2005; SOUZA 
et al., 2013). Os critérios estão especificados na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Critérios de toxicidade para sedimentos baseado no SVA, MSE e TOC (Adaptado de EPA, 2005). 
Valores limites (µmol gTOC

-1) Efeitos biológicos previstos 
∑MSE – SVA ≤ 0 Sedimentos não-tóxicos 
∑  –  < 130 A toxicidade dos sedimentos é improvável por Cd, Cu, Pb, Ni, Ag e Zn 

130 <  
∑  –  < 3000 A toxicidade dos sedimentos é incerta por Cd, Cu, Pb, Ni, Ag e Zn 

∑  –  > 3000 
A toxicidade dos sedimentos provavelmente é causada por Cd, Cu, Pb, 

Ni, Ag e Zn 

 

2.3 Extração Sequencial 

Para complementar a investigação da mobilidade e biodisponibilidade de metais e 
radionuclídeos, foram realizados ensaios de extração sequencial baseados no método BCR 
modificado – BCRm (RAURET et al., 1999). As alíquotas de sedimento foram secas até peso 
constante e homogeneizadas num gral de ágata. As amostras foram submetidas a processos 
de extração contínuos em quatro etapas. A Tabela 2 apresenta os reagentes de cada etapa do 
BCRm. O teor de Fe, Mn e Zn foram determinados por Espectrometria de Emissão Atômica 
com Plasma Indutivamente Acoplado - ICP-AES (Limite de detecção = 0,01 mg L-1) e U foi 
determinado por Espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado – ICP-MS 
(Limite de Detecção = 0,5 µg L-1). 
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Tabela 2. Etapas do procedimento do BCRm. 
Etapa Reagente 
Lábil Ácido acético (0,1 mol L-1) 

Redutível Cloridrato de hidroxilamina (0,5 mol L-1) 
Oxidável / Orgânica e Sulfídrica Peróxido de hidrogênio (8,8 mol L-1) 

Residual Água régia 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Ensaios SVA / MSE 
 

Os resultados de SVA e MSE estão apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3. Teores de SVA e MSE nas amostras de sedimentos coletados na BAC e pontos de controle. 
Amostra S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 BG1 BG2 

SVA (mg g-1) 3,42 3,41 2,98 3,89 2,34 4,64 3,66 5,71 5,22 3,67 0,38 0,01 

∑MSE (mg g-1) 574 28,6 3,14 3,89 2,93 24,10 3,66 5,82 5,22 3,7 0,4 616 

 
De acordo com a Tab.3, os valores de SVA variaram de 0,01 a 5,71 mg g-1. Os pontos 

de controle apresentaram os menores teores de SVA, o que está de acordo com o menor teor 
de enxofre total nestas amostras e também ao fato de que o sulfato oriundo da DAM não está 
presente. O sulfeto gerado nesta etapa pode ter origem biogênica, sendo os teores de matéria 
orgânica e sulfato, os fatores limitantes para a redução bacteriana do sulfato. As amostras no 
interior da represa apresentaram teores elevados de SVA, o que pode ser um indicativo da 
atividade bacteriana na redução do sulfato, levando à precipitação de sulfetos metálicos. 
Considerando os metais simultaneamente extraídos, pode-se observar que o ferro é o metal 
extraído mais facilmente pelo ácido clorídrico (6 mol L-1). Devido à sua abundância, os sulfetos 
de ferro são precipitados mesmo possuindo uma solubilidade não tão reduzida. A Tabela 4 
apresenta os resultados de umidade, carbono orgânico total, SVA, MSE e as relações para 
avaliação da toxicidade, de acordo com os critérios especificados na Tab. 1. 

Tabela 4. Resultados de umidade, TOC, SVA, MSE e avaliação da toxicidade dos sedimentos coletados na BAC 
e pontos de controle. 

Amostras 
Umidade 

(%) 
TOC 

(gTOC g-1) 
SVA 

(µmol g-1) 
∑MSE 

(µmol g-1) 
(∑MSE – SVA) 

(µmol g-1) 
(∑MSE – SVA) / TOC 

(µmol gTOC
-1) 

S1 25,83 0,023 106,60 22,65 -83,95 -3698,2 
S2 27,26 0,021 106,45 34,95 -71,50 -3421,1 
S3 44,18 0,023 93,07 25,78 -67,29 -2925,5 
S4 27,00 0,026 121,23 23,28 -97,95 -3826,2 
S5 44,10 0,028 73,02 16,69 -56,32 -2040,7 
S6 24,00 0,022 144,61 42,77 -101,84 -4671,5 
S7 25,94 0,024 114,28 20,07 -94,21 -3958,4 
S8 25,65 0,029 178,17 29,36 -148,81 -5149,0 
S9 16,09 0,008 162,68 91,94 -70,74 -8842,7 

S10 35,58 0,013 114,37 36,00 -78,37 -6220,2 
BG1 26,34 0,031 11,95 0,55 -11,40 -363,2 
BG2 23,22 0,043 0,40 0,41 0,01 0,3 
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Todas as amostras, com exceção do ponto BG2, apresentaram valores de ∑MSE – SVA 
≤ 0, indicando que os sedimentos não são tóxicos (Tab. 3). Os valores obtidos de SVA e ∑MSE 
ficaram muito próximos entre si para o ponto BG2, gerando um valor de diferença similar, que 
pode estar na faixa do erro analítico. Souza, Knoller e Ladeira (2016) estudaram o papel da 
redução bacteriana do sulfato na imobilização de contaminantes na Bacia de Águas Claras e 
no Ribeirão das Antas. O presente trabalho é uma complementação deste estudo, uma vez 
que o mesmo não foi suficiente para uma tomada de decisão em relação a uma proposta de 
remediação para o local, com apenas três pontos de coleta no interior da bacia. O estudo atual 
focou na BAC, com um aumento considerável dos pontos de coleta para realização de um 
monitoramento mais aprofundado e abrangente, já que o estudo anterior (SOUZA et al., 2016) 
evidenciou o impacto ambiental na BAC e a ocorrência de processos naturais para a 
imobilização dos contaminantes nos sedimentos. 
 

3.2 Extração Sequencial 

Como forma de complementar os estudos de toxicidade, foram realizados procedimentos de 
extração sequencial para determinar o teor dos metais que não são avaliados pelo método do 
SVA, mas igualmente importantes. A importância da determinação destes metais reside no 
fato de que os óxidos de Mn e Fe atuam como sumidouro de contaminantes (FILGUEIRAS et 
al. 2002), sendo estes compostos uma das principais fases ligantes de metais em sedimentos. 
A escolha dos elementos Zn e U foi devido ao elevado teor nos sedimentos e por apresentarem 
toxicidade considerável. O experimento de extração sequencial permite identificar a 
associação dos metais com diferentes fases mineralógicas e, assim, sua disponibilidade para 
o meio ambiente. A Figura 3 mostra os resultados da extração sequencial de cada amostra 
para cada elemento estudado, além das concentrações iniciais dos metais nas amostras. 
Nestes gráficos, é possível avaliar em qual etapa da extração sequencial o metal foi mais 
extraído, indicando a fase mineralógica que está mais associado. 
 

 
Figura 3. Frações de Mn, Fe, Zn e U nos sedimentos, de acordo com o procedimento mBCR. 
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A biodisponibilidade dos metais nos sedimentos decresce com a sequência de 
extração, uma vez que a força iônica dos reagentes utilizados aumenta conforme se avança 
na extração. A fração lábil, considerada a mais disponível, foi a que extraiu a maior parte do 
Mn (20 a 80%) e do Zn (11 a 45%), com exceção das amostras S9 e S10 para o Zn; isso 
provavelmente se deve à associação destes metais com carbonatos formados na unidade de 
tratamento de água, sendo facilmente trocáveis (GOMES et al. 2012, FILGUEIRAS et al. 2002). 
Para o Fe, foram extraídos até 8% do metal nesta fase e para o U até 23%, com exceção do 
ponto S10, onde foram extraídos cerca de 47% do U nesta etapa, que pode corresponder à 
presença de diuranato de cálcio proveniente da unidade de tratamento de água (Gomes et al. 
2012). No caso do Zn e do U, esses resultados são particularmente preocupantes, devido à sua 
alta disponibilidade, toxicidade e consequentes riscos ao meio ambiente. 

Na fração redutível, foram extraídos de 5 a 25% do Mn, 12 a 22% do Fe, 11 a 55% de 
Zn e 8 a 34% de U. Esta etapa corresponde aos oxi-hidróxidos de Fe e Mn, cuja forma amorfa 
tem a capacidade de adsorver outros metais em sua estrutura; por isso, o Zn e o U presentes 
nessa fase estão na forma de óxidos ou adsorvidos aos oxi-hidróxidos de Fe e Mn. A fração 
oxidável correspondeu a menos de 10% do Mn e do Zn (com exceção da amostra S9 para o 
Mn e S9 e S10 para o Zn), menos de 5% do Fe (cerca de 14% para a amostra S9), e de cerca de 
13 a 22% do U. Os metais presentes nessa fração possuem afinidade por sulfetos ou matéria 
orgânica (RENAN et al., 2012). O peróxido de hidrogênio foi utilizado como agente oxidante 
destruindo a matéria orgânica e os sulfetos, liberando os metais ligados a eles (JANOS et al., 
2004). Na fração da água régia e residual, foram encontrados de 10 a 65% do Mn, mais de 70% 
do Fe, de 15 a 33% do Zn e de 30 a 40% de U. Observou-se que o Fe foi extraído principalmente 
nestas etapas, confirmando os resultados obtidos na literatura (MORILLO et al. 2008; 
CHARRIAU et al. 2011). Estas fases correspondem às frações dos metais que são resistentes 
ao intemperismo, representando um menor risco ao meio ambiente. 

 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados dos ensaios de SVA / MSE indicaram que a Bacia de Águas Claras 
provavelmente não apresenta toxicidade relativa aos metais Cd, Cu, Pb, Ni, Ag e Zn. As 
amostras S9 e S10 que estão na região de descarga do efluente apresentaram os maiores 
teores de Zn, além de altos teores de SVA e maior porcentagem na fase oxidável (fração 
associada aos sulfetos), o que reforça que a formação do sulfeto biogênico está sendo efetiva 
como forma de remediação da bacia em estudo. Os resultados da extração sequencial 
mostraram que U, Zn e Mn estão principalmente associados às frações lábil e redutível, o que 
é preocupante devido à maior biodisponibilidade. Portanto, é importante que o 
monitoramento dos sedimentos da BAC permaneça frequente e que as condições anóxidas e 
redutoras do ambiente sejam mantidas para evitar a dispersão dos contaminantes. 
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