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ABSTRACT – Mine drainage (MD) is an effluent rich in sulfate, metals, and metalloids that can be
treated by sulfate biological reduction using organic industrial by-products as the electron donor.
Inoculum from methanogenic reactors can be used, but an adaptation period is needed to promote
the dominance of sulfidogenic pathways. Trub (brewery residue) and crude glycerol (GB) are
anaerobically degradable as electron donors but can lead to the accumulation of organic acids,
acidifying the reactors. However, a previous contact between inoculum and real MD before electron
donor addition proved to be efficient in increasing the flow of electrons to sulfidogenic pathways,
making the adaptation faster than shown in the literature. The maintenance of a pH close to
neutrality with satisfactory rates of sulfate removal, greater than 88% starting from 3756.4 mg.L -1
of sulfate, was achieved when the amount of substrate referring to the COD/sulfate ratio of 3 was
added fractionally, in equal parts every 24h over 6 and 7 days, with GB and trub, respectively. The
effluent generated has very low concentrations of sulfate, metals, and metalloids, and a high
concentration of COD. With a pH greater than 6.86 and alkalinity above 3370 mg.L-1 of CaCO3, this
effluent can be used to generate methane without the need for dilution water or alkaline additives.
This proposal, therefore, consists of a highly sustainable destination for the three effluents used.
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1 - INTRODUÇÃO
A principal poluição por enxofre em termos de volume é a Drenagem de Mina (DM),
proveniente de resíduos de mineração contendo sulfetos metálicos (Kefeni et al. 2017). Rica em
sulfato, metais e metaloides, a DM pode ser tratada por Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS) que
utilizam uma fonte de carbono ou H2 como doador de elétrons, reduzindo sulfato com geração de
alcalinidade (Cunha et al., 2020). O uso de subprodutos e efluentes orgânicos como doadores de
elétrons tem sido uma alternativa sustentável para o tratamento (Dev et al., 2017; Vieira et al., 2020;
Nogueira et al., 2019). Trub é o resíduo que mais contribui com a demanda química de oxigênio
(DQO) nos efluentes de cervejaria (Hultberg & Bodin 2019). Embora existam possíveis aplicações
para o glicerol bruto (GB) obtido na produção de biodiesel, sua produção sobrepõe à demanda,
fazendo deste, também, um subproduto (Albuquerque 2014). Tais substratos já foram aplicados no
tratamento de efluentes ricos em sulfato, porém com geração de efluentes com alta carga de
matéria orgânica e baixo pH (Vieira et al., 2020). A oxidação incompleta destes substratos pode
causar acúmulo de ácidos orgânicos (AO) como ácido capróico, butírico, acetato, propionato,
lactato, 1,3-propanodiol e butirato, (Santos e Jonhson 2018; Qatibi et al., 1991; Bertolino et al.,
2012). Embora Vieira et al. (2020) tenham obtido sucesso na remoção do sulfato, metais e
metalóides, para que o tratamento seja concluído, é necessário que os AO sejam removidos.
Os substratos trub e CG já foram aplicados para geração de metano (Oliveira et al., 2018,
Mora et al., 2018 e Perimenis et al., 2018), porém para que o sistema funcione é necessária diluição
dos subprodutos com água. O efluente do tratamento da DM contendo AO poderia ser direcionado
a uma segunda etapa de polimento com geração de metano, com maior sustentabilidade, pois a
DM tratada elimina a necessidade do uso de água limpa na função de diluição. No entanto, os AO
liberam H+, consumindo alcalinidade e diminuindo o pH. O pH e a alcalinidade adequados à
metanogênese são, respectivamente, 6.5-7.5 e 2500-5000 mgCaCO3.L-1 (Tauseef et al., 2013). Neste
trabalho, foi investigada uma forma de operação do sistema de tratamento anaeróbio da DM com
trub e com CG gerando um efluente adequado à metanogênese sem a necessidade do uso de água
limpa para diluição ou aditivos alcalinos para ajuste do pH. Desta forma, é criada uma possibilidade
de destino adequado aos 3 efluentes envolvidos de maneira altamente sustentável. Além disso, o
tempo de adaptação dos sistemas provenientes de reatores metanogênicos à redução de sulfato
demora pelo menos 80 dias, como obtido por Lopes et al. (2010). DM sintética costuma ser aplicada
neste período de adaptação, porém Nogueira et al. (2019) não obtiveram bons resultados quando
a DM sintética foi gradativamente substituída por DM real. Este trabalho também busca uma forma
de adaptação que seja mais rápida e eficiente quando o inóculo entra em contato com a
complexidade da DM real.

2 - MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 - Procedimentos
O inóculo proveniente de um reator metanogênico de tratamento de esgoto doméstico no Centro
de Pesquisa e Treinamento em Saneamento (CePTS) da Universidade Federal de Minas Gerais foi
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dividido em duas porções de 3 litros cada. Uma delas foi armazenada a temperatura ambiente (por
volta de 25oC) sem nenhum procedimento por um mês. O material sólido sedimentado apresentou
57,2±1,9 g SSV .L-1 e será chamado de inóculo “Cru”. Os outros 3 litros foram armazenados durante
um mês, misturados com 5 litros de DM à temperatura ambiente. O material sólido sedimentado
apresentou 59,9±0,9 g SSV .L-1 e será chamado inóculo adaptado “Ada”. A DM usada é proveniente
de uma mina de ouro no município de Nova Lima-MG, e apresentou as seguintes características: pH
7,5 e concentrações de sulfato, Fe, Cd, Zn, Pb, As e Sb de 3756,4±258, 67,6±3,7, 10,2±0,33,
114,6±4,7, 2,09±0,1, 0,77±0,02 e 2,0±0,02 mg.L-1, respectivamente. Quatro sistemas (em triplicata,
totalizando 12 reatores) contendo DM e inóculo (Cru ou Ada) foram preenchidos com 350 mL de
DM, 60 mL de inóculo e 210 mL de headspace. Eles foram mantidos no escuro sob agitação de 100
rpm a 30 oC por 168h. No procedimento I, quatro condições foram montadas em triplicata, todas
sob relação DQO/SO42- 0,8, segundo as configurações expressas na Tabela 1.
Tabela 1: Condições experimentais.
Doador de elétrons

Trub

Trub

CG

CG

Inóculo

Cru

Ada

Cru

Ada

No procedimento II, o inóculo Ada foi aplicado às mesmas condições, exceto a forma de aplicação
do substrato. Desta vez, 657,37 mg de DQO foi adicionada a cada 24h ao longo de 6 dias, sendo que
2 grupos de triplicatas foram avaliados, um com trub e outro com GB. Posteriormente, o mesmo foi
feito apenas com trub, desta vez adicionando-se 563,46 mg de DQO a cada 24 h ao longo de 7 dias.
A quantidade total de substrato utilizada nos procedimentos que fracionam a adição de DQO
corresponde à quantidade que seria referente à relação DQO/SO42- de 3. Porém, não é possível
afirmar que esta foi a relação utilizada, pois com acréscimo e consumo de DQO ao longo do
procedimento, a relação é inferior a esta.
2.2 - Análises
Em todas as condições testadas, sulfato, DQO, pH e alcalinidade foram aferidos no momento da
mistura e ao final da batelada, de acordo com Standard Methods (APHA 2012) e Ripley et al. (1986).
Metais e metaloides foram analisados pelo método 3120 B por Espectrometria de emissão de
plasma.

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos no procedimento I estão apresentados na Tabela 2. O tipo de inóculo e de
substrato trouxeram alterações ao sistema em relação às variáveis analisadas. Dentre os substratos,
GB foi melhor para sulfetogênese, apontado pelos dados de remoção de sulfato e pela quantidade
de doadores de elétrons direcionada à redução de sulfato. O pH efluente a partir deste substrato
também é mais próximo da neutralidade. Não houve diferença no consumo de DQO entre os dois
substratos, mostrando que o substrato que não está sendo direcionado à sulfetogênese está sendo
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consumido na geração de CH4 ou H2. HS- e HCO3- são moléculas receptoras de H+, produzidas a partir
da oxidação completa a sulfeto ou metano e algumas vias de oxidação incompleta possíveis neste
tipo de sistema (Cunha et al., 2020, Godoi et al., 2017). A maior geração de alcalinidade apresentada
pelo trub pode estar expressando maior produção de ácidos orgânicos por este substrato,
especialmente pelo fato de que a produção de sulfeto é menor com este substrato. Embora a
redução de sulfato com este subproduto tenha sido menor, a digestão anaeróbia de trub pode gerar
acúmulo de ácidos com valor agregado como os ácidos acético e capróico (Perimenis et al., 2018),
fator que pode ser explorado para maximizar a sustentabilidade deste tratamento pela recuperação
destas moléculas. O inóculo Ada proporcionou maior geração de alcalinidade em relação ao Cru. É
possível que a prévia exposição do inóculo à alta concentração de sulfato tenha aumentado a
representatividade das BRS, e isto pode ter minimizado a atuação das espécies competidoras no
consumo dos ácidos orgânicos com esta quantidade de substrato disponível. A maior alcalinidade
pode estar relacionada com maior acúmulo dos AO no sistema com inóculo Ada. A maior redução
de sulfato e maior quantidade de elétrons direcionada à redução de sulfato é expressa quando o
inóculo Ada é utilizado com os dois substratos.
Tabela 2: Resultados obtidos com alimentação completa referente à relação DQO/sulfato 0.8 no
início da batelada.
Forma de
adição do
substrato

Completa e
imediata

Inóculo Substrato

Cru
Ada

Trub
CG
Trub
CG

Remoção
de sulfato
(%)

Remoção
de DQO
(%)

32.09±2.15
50.04±3.59
37.2±2.15
56.98±3.59

80.02±4.97
80.65±3.15
75.95±4.97
77.01±3.15

DQO
pH
direcionada
efluente
para
sulfetogênese
(%)
33.58±2.02
6.19±0.21
51.96±0.98
6.65±0.09
41.02±2.02
6.1±0.19
61.96±0.98
6.8±0.3

Alcalinidade
(mg.L-1
CaCO3)

1237±147
924±129
1750±156
1232±130

Embora nem toda DQO disponível tenha sido consumida, parte da DQO residual pode incluir
moléculas mais recalcitrantes presentes nestes subprodutos. Com relação DQO/SO42- de 1, Vieira et
al. (2016) obteveram 100% de remoção de DQO com substrato puro, etanol. Embora a relação
DQO/SO42- para redução de sulfato seja estequiometricamente de 0.67 (Lens et al., 1998), em um
sistema complexo biológica e quimicamente, o fornecimento de excesso de doador de elétrons
pode ser necessário enquanto as vias não sulfetogênicas de consumo de DQO não são suprimidas.
Os resultados obtidos com o procedimento II são expostos na Tabela 3. A distribuição de uma
quantidade maior de substrato ao longo do tempo proporcionou uma melhor remoção de sulfato
em relação ao menor fornecimento de doador de elétrons do procedimento anterior. Porém, a
grande tendência do trub em acumular ácidos orgânicos foi demonstrada com a acidificação dos
reatores quando a adição do subproduto ocorreu de modo menos diluído, ao longo de 6 dias. A
alcalinidade foi consumida com diminuição significativa do pH, levando à supressão do consumo de
DQO e sulfato. Porém, quando o trub é fornecido em porções menores, a geração de alcalinidade é
suficiente para manter o pH próximo à neutralidade, e altas taxas de remoção de sulfato são obtidas.
Isso provavelmente decorre da ação dos íons bissulfetos, que conforme mostrado por Godoi et al.
(2017), Nogueira et al. (2019) e Cunha et al. (2020) representam grande parte da alcalinidade gerada
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em sistemas de tratamento de efluentes ricos em sulfato. Embora os ácidos orgânicos tenham ação
alcalinizante na faixa de pH 4,3-5,75 (Ripley et al., 1986), eles consomem H+. Conforme eles são
gerados a partir de uma grande quantidade de doadores de elétrons, as moléculas receptoras de H+
podem não serem produzidas em quantidade suficiente para manutenção do pH. Abaixo do pH 6, o
HS- deixa a forma dissociada, perdendo o papel alcalinizante (Godoi et al., 2017). Abaixo de 5,75, a
alcalinidade por bicarbonato também não ocorre (Wolf-Gladrow et al., 2007). Isso pode explicar as
diferenças apresentadas pelos sistemas que recebem a mesma quantidade de substrato, porém
alimentados de forma fracionada, em vez de imediatamente. O consumo e produção de H+ ocorrem
de modo que o pH é mantido em uma faixa de tamponamento das moléculas alcalinizantes geradas
no sistema, e o equilíbrio se instala. Nota-se, pelos resultados obtidos, que o GB exige um menor
fracionamento da alimentação dos reatores com DQO. Resultados estes, que indicam menor
acúmulo de ácidos orgânicos expressa pela menor alcalinidade efluente e maior pH. Com maior
consumo de DQO e menor proporção de elétrons utilizados na redução de sulfato, o GB parece ter
maior consumo em vias metanogênicas que o trub. Os substratos podem ser escolhidos de acordo
com o objetivo de uso do efluente final. Ambos apresentam pH e alcalinidade indicados para
produção de metano, pH entre 6,5-7,5 e alcalinidade entre 2500-5000 mgCaCO3.L-1 (Tauseef et al.,
2013). O uso de trub gera um efluente com maior DQO residual e o GB gera um efluente com
menores concentrações de sulfato. O primeiro tem mais matéria prima para recuperação de ácidos
orgânicos e produção de metano, enquanto o segundo pode gerar um biogás com maior pureza.
Tabela 3: Resultados obtidos com alimentação de DQO feita de modo fracionado.
Forma de
adição do
substrato

Inóculo Substrato

Ao longo de
6 dias

Ada

Ao longo de
7 dias

Ada

Trub
CG
Trub

Remoção
de sulfato
(%)

39.65±5.78
94.15±1.02
88.49±2.76

Remoção
de DQO
(%)

DQO
pH
direcionada
efluente
para
sulfetogênese
(%)
35.43±4.67
22.33±1.07
4.26±0.22
68.06±1.27
30.89±2.01
6.86±0.03
54.97±2.01
36.01±1.25
7.01±0.03

Alcalinidade
(mg.L-1
CaCO3)

3370±187
4242±216

O uso de DM sintética é comum nas pesquisas, especialmente no período de adaptação do inóculo
(Cunha et al., 2020). Lopes et al. (2010) levaram 80 dias para obter 70% de remoção de sulfato com
DM sintética. Nogueira et al. (2019) mostraram que o inóculo que é adaptado com DM sintética
pode não se adaptar quando esta é substituída por DM real, tendo as taxas de remoção de sulfato
diminuídas para 10% com aumento na proporção de DM real para 75%. Os resultados obtidos no
presente trabalho mostraram que a adaptação a altas concentrações de sulfato feita com DM real
pode ser favorável, alcançando 57% de remoção de sulfato com 1 mês de adaptação. Quando o
fornecimento de substrato é distribuído ao longo do tempo, os reatores chegaram a mais de 88%
de remoção de sulfato. As mesmas taxas de remoção foram obtidas com a aplicação da mesma
quantidade de substrato aplicada de uma vez apenas após 4 meses de operação por Vieira et al
(2020).
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4 - CONCLUSÕES
Conforme resultados experimentais, o inóculo proveniente de reatores metanogênicos pode ser
rapidamente adaptado à sulfetogênese quando exposto à DM real com altas concentrações de
sulfato. O GB e o trub podem ser utilizados como doadores de elétrons no tratamento de DM, sendo
o trub o substrato que apresentou maior tendência ao acúmulo de ácidos orgânicos. O fornecimento
de baixas concentrações de DQO pode não ser suficiente para redução eficiente de sulfato, no caso
de doadores de elétrons contendo moléculas recalcitrantes. No entanto, uma grande quantidade
destes substratos complexos pode levar à acidificação do reator. O fornecimento de doadores de
elétrons em quantidades excedentes do ponto de vista estequiométrico de redução de sulfato,
porém de modo fracionado ao longo do tempo, pode manter o pH próximo à neutralidade e
promover remoções satisfatórias de sulfato.
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