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Avaliar a eficiência do uso de biossorventes de baixo custo na remoção de íons metálicos e 

ácidos presentes em águas fluviais contaminadas com drenagem ácida mineral, 

pretendendo obter, após ensaios de tratamento, uma água apta para o reuso secundário não 

potável que atenda os padrões exigidos pela legislação.

Objetivo Geral:
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Carvão Mineral
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De acordo com Balanço energético nacional – BEN / 2017 

43,5%

56,5%

Renováveis Não renováveis

Oferta interna de energia 2016

Renováveis

Bagaço da cana

17,5%

Hidráulica

12,6%

Lenha e carvão 

vegetal

8,0%

Lixívia e outras 

renováveis

5,4%

Não renováveis

Petróleo e 

derivados

36,5%

Gás natural

12,3%

Carvão mineral

5,5%

Urânio

1,5%

Outras não 

renováveis
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1,18%

37,28%

61,54%

Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul

Produção de energia – Carvão Mineral 2016

4,7% - Carvão vapor;

0,2% - Carvão metalúrgico.

Com relação ao ano de 2016:



Passivo ambiental da mineração de carvão

8 Ago./2018SIMPPGES

• Bacia carbonífera sul catarinense: Figura 01 - Localização das microrregiões que compõem o

Sul do Estado de Santa Catarina.

Fonte: Elaborado pela autora.

o Expansão territorial: ~10% da superfície total do

estado;

o Três bacias hidrográficas de influência: a Bacia do

Rio Tubarão, a Bacia do Rio Urussanga e a Bacia

do Rio Araranguá;

o Atividade de mineração de carvão na região;

o Passivo ambiental – Drenagem ácida mineral:

o 14º Área crítica nacional em termos de

controle da poluição ambiental.

Fonte:  CASTILHOS; FERNADES (2011); BRASIL (1980).
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• Drenagem Ácida Mineral (DAM):

H2SO4

Biocatalisadores:

Thiobacillus ferrooxidans; 

Thiobacillus denitrificans.

Velocidade de 

reação

FeS2 O2

H2O

Pirita Ácido

Sulfúrico

Íons metálicos

Dissulfeto de ferro

pH ~3,5

Equação 1- A pirita sofre o processo de oxidação e

dissociação quando exposta ao ar e à água liberando deste

modo o ferro ferroso (Fe2+) e sulfato (SO4
2−) :

FeS2 + 7/2O2 + H2O → Fe2+ + 2SO4
2− + 2H+

Equação 2 - O Fe2+ é oxidado para formar o ferro férrico 

(Fe3+):

Fe2+ + 1/4O2 + H+ → Fe3+ + 1/2H2O

Equação 3- Fe3+ é hidrolisado na forma de hidróxidos (OH-)

formando também acidez (H+):

Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H+

Equação 4 - FeS2 pode oxidar pela presença do Fe3+ gerando 

maiores quantidades de Fe2+, SO4
2− e H+ :

FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O → 15Fe2+ + 2SO4
2− + 16H+

Fonte: USEPA (2001)
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Introdução Objetivos Revisão da literatura Metodologia Resultados Planejamento Referências

• Impacto ambiental causado pela DAM: Figura 02 – Recursos hídricos impactados pela DAM.

Fonte: MONTEIRO (2004).

Siderópolis

Treviso

Danos ao solo

Impactos nas águas 
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Reuso da água 
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Reuso secundário não potável

Garante a distribuição de forma 

qualitativa e quantitativa 

Diminui a pressão sob os mananciais 

de água

Reduz o conflito pelo uso da água

Aumento da eficiência da gestão e 

gerenciamento dos corpos d’água

Água fluvial 

impactada

Reuso para fins 
urbanos

Reuso para fins 
agrícolas e florestais 

Reuso para fins 
ambientais 

Reuso para fins 
industriais 

Reuso na aquicultura 

RESOLUÇÃO nº 

54/2005 - CNRH

Estabelece modalidades, 

diretrizes e critérios 

gerais para a prática de 

reuso direto não potável 

de água, e dá outras 

providências.

Resolução CONAMA 

357/2005 – Classe III

Dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o 

seu enquadramento
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Metodologia aplicada ao 
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• Caracterização da área de estudo:

Fonte: Elaborado pela autora.

o Rio Sangão:

o Bacia hidrográfica do Rio Araranguá (SC);

o Divisa dos municípios de Criciúma e

Forquilhinha.

Rio Sangão

Efluentes 
industriais

Efluentes 
urbanos

Resíduos 
urbanos

Mineração 
de carvão

Impactos 

ambientais

Figura 03 – Localização do Rio Sangão e o ponto de coleta.
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Parâmetro
RS CONAMA 

430/2011

CONAMA 

357/2005C1 C2 C3 C4 C5

pH 2,88 3,02 3,4 3,3 3,2 5 - 9 6 - 9

Ferro (mg.L-1) 21,8 19,8 23,5 15,3 28,30 15,0 5,0

Alumínio  (mg.L-1) 14,5 14,0 11,0 10,5 15,00 NC 0,2

Manganês  (mg.L-1) 2,0 1,4 1,1 1,0 1,1 1,0 0,5
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Testes preliminares

Seleção do 

biossorvente

Melhores resultados na 

remoção de poluentes

Parâmetros:

• Íons: Fe, Al e Mn

• pH

• Cinza da casca de 

arroz

• Casca de ovo

Planejamento fatorial

Otimização de processos

METODOLOGIA

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 04 – Planejamento metodológico dos ensaios de remediação.

Melhores 

condições de 

tratamento

Fatores:

• Velocidade de agitação

• Dose do biossorvente

Respostas:

• Íons: Fe, Al e Mn - pH

• Planejamento fatorial 

22

• DCCR

Estudos cinéticos

✓Velocidade do processo 

de adsorção

✓Tempo de contato ótimo

Cinética de 

adsorção

• Pseudo-primeira ordem

• Pseudo-segunda ordem

• Difusão intrapartícula

Estudos isotérmicos

Equilíbrio de 

adsorção

✓Mecanismo de adsorção

✓Quantidade de metais 

adsorvidos

• Modelo de Langmuir

• Modelo de Freundlich

Estudos toxicológicos

Toxidade aguda

Toxidade crônica

• Artemia sp.

• Allium cepa L.

• Lactuca sativa

Ensaios em 

regime de 

batelada
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+α+10-1-α

Ponto central Pontos fatoriais Pontos axiais

Fatores
Respostas

o Ferramenta de otimização de experimentos;

o Esta ferramenta estatística é útil quando se deseja

descobrir as interações entre as variáveis, de modo a

concluir qual a combinação é a mais adequada.

Variável dependente

Variável independente

Melhores 

condições

o Delineamento do composto central rotacional (DCCR);

o Delineamento fatorial simétrico;

o Sistema rotacional: valor atribuído ao “α”.

❖ Planejamento fatorial 2K dois níveis;

❖ 22 = Dois níveis e dois fatores.
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o Planejamento fatorial experimental – Delineamento do

composto central rotacional (DCCR) – 22

o Software Statistica®13 StatSoft;

o Determinação da Análise de Variância (ANOVA).

Fatores

Dose do 

substrato

Velocidade 

de agitação

Respostas

Fe

Al

Mn

pH

Parâmetro Código

Ponto central 0

Pontos 

fatoriais

Ponto fatorial inferior -1

Ponto fatorial superior +1

Pontos 

axiais

Ponto axial inferior -1,414

Ponto axial superior +1,414

α = (2n)1/4

Biossorvente selecionado nos ensaios preliminares
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Estudos Cinéticos 

o O termo “sorção” é utilizado para designar o processo no qual um componente move-se de uma fase para

se acumular em outra.

Química

• Ligações 

covalentes

• Fortes

Física

• van der Waals

• Fracas

Adsorção

Absorção

SorvatoSorvente

Poro do 

sorvente

o Cinética de sorção:

É possível determinar o tempo de remoção

dos poluentes presentes na solução aquosa.

Equação Modelo matemático

log (qe − qt)= logqe −
k1

2,303
.t

Equação linearizada de pseudo-

primeira ordem

t

qt
=

1

k2 qe
2

+
t

qe

Equação linearizada de pseudo-

segunda ordem

qt= kin t1/2+ C Equação linearizada da difusão 

intrapartícula
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• Processos de neutralização:

o O mecanismo da neutralização é

determinado pela reação química que ocorre

entre um ácido [H+] e uma base [OH-], de

modo que o pH do meio é neutralizado.

Figura 05 – Solubilidade teórica dos íons metálicos de interesse.

Íon 

metálico
pH Generalidades

Fe3+ pH>3,5 Precipitado laranja-amarelado

Fe2+ pH>8,5 Precipitado azul-esverdeado

Al3+ pH>5,0 Solubiliza novamente pH ~9,0

Mn2+ pH>9,0
Co-precipitação com o Fe 

pH ~8,0
Fonte: USEPA (1983).
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Estudos Isotérmicos

o Isoterma de sorção: As isotermas têm como finalidade expressar a quantidade de material adsorvido por

unidade de massa de adsorvente, considerando um ponto de concentração de equilíbrio do adsorvato.

Análise de monocomponente:

• Solução sintéticas (Fe, Al e Mn).

Análise de multicomponente:

• Água impactada por DAM.

Equação Modelo matemático

Ce

qe
=

1

b.qmax
+

Ce

qmax

Equação linearizada de 

Langmuir

logqe = logKF+
1

n
logCe

Equação linearizada de 

Freundlich

✓Mecanismo de adsorção

✓Quantidade de metais adsorvidos
Langmuir

• Associa-se a um 

mecanismo sortivo

de quimiossorção, 

com formação de 

uma monocamada de 

adsorvato sobre a 

superfície do 

adsorvente

Freundlich

• Associa-se a um 

mecanismo sortivo

de fisissorção, com

formação de 

multicamadas de 

adsorvato na 

superfície do 

adsorvente
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Água do Rio 

Sangão

Melhores 

condições de 

tratamento 

Toxicidade do 

biossorvente

Soluto: substrato

Solvente: água deionizada

Toxicidade da água

Antes do tratamento

Pós tratamento

Toxicidade aguda

microcrustáceos Artemia sp

Toxicidade crônica

Allium cepa L. (cebola) 

Lactuca sativa (alface) 

teste de sobrevivência 

capacidade de 

desenvolvimento

Estudos Toxicológicos

Ecotoxicologia pode ser entendida com a junção de ecologia e toxicidade.

• Ecologia é o estudo da interação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente em

que vivem

• Toxicologia é uma ciência que procura entender os tipos de efeitos causados por

substâncias químicas, bioquímicas e os processos biológicos responsáveis por tais

efeitos, levando em conta a sensibilidade de diferentes tipos de organismos à

exposição de substâncias químicas e as relativas toxicidade de diferentes

substâncias.
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