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RESUMO 
 
A extensa atividade mineira registada em Portugal nos séculos XIX e XX é responsável 
por problemas ambientais, disseminados um pouco por todo o país, causados 
nomeadamente pelas águas de escorrência e pelas águas ácidas de lagoas produzidas 
pela exploração a céu aberto, tais como as existentes na mina de São Domingos.  
Estas águas, designadas vulgarmente por águas ácidas de mina, possuem um pH 
próximo de 2 e elevadas concentrações de metais pesados (principalmente ferro, cobre e 
zinco) e de sulfato (normalmente com valores superiores a 2 g/L). 
Tradicionalmente, as águas ácidas de mina são tratadas por métodos de precipitação 
química usando agentes alcalinos, tais como cal e carbonato de cálcio, mas estas 
metodologias além de gerarem volumes significativos de lamas relativamente solúveis, 
têm elevados custos associados, para além de demonstrarem pouca eficácia na remoção 
do sulfato. 
Uma alternativa às técnicas convencionais é o tratamento biológico com Bactérias 
Redutoras de Sulfato (BRS). Em condições anaeróbias as BRS oxidam compostos 
orgânicos simples, como lactato, acetato, etanol e metanol, utilizando o sulfato como 
aceitador de eletrões no seu processo de respiração, reduzindo-o a sulfureto. Os metais 
dissolvidos, como por exemplo Fe, Cu, Zn, em contacto com o sulfureto gerado 
biologicamente precipitam na forma de sulfuretos metálicos, obtendo-se assim uma 
remoção simultânea de metais e sulfato. Para além das vantagens económicas, deste 
processo resulta a formação de menores volumes de lamas, mais insolúveis do que as 
obtidas pelos processos de precipitação química, e, como tal, com maior potencial de 
aproveitamento. 
Neste contexto o CCMAR e a Universidade do Algarve têm participado em diversos 
projetos de investigação nacionais e internacionais visando o tratamento das águas 
ácidas da mina de São Domingos, através do desenvolvimento de processos baseados na 
utilização de BRS.  
Pretende-se aproveitar este evento para dar a conhecer a investigação desenvolvida 
nalguns dos projetos já concluídos (ECOTEC, GERMINARE, BIONANOMINE) e de 
outros em curso (BIOMETAL DEMO), divulgar os seus resultados, objeto de 
publicação em revistas de circulação internacional da especialidade [1,2] ou de patentes 
[3], e ainda, chamar a atenção para o potencial e oportunidades que derivam da pesquisa 
destes processos de tratamento. 
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