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 MODELO CONCEITUAL DE REMEDIAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA COM 
BARREIRA REATIVA PERMEÁVEL  

A barreira reativa permeável (BRP) com ferro de valência zero (Fe0) é a tecnologia de remediação de águas in situ, no que diz respeito ao tratamento de uma variedade de contaminantes. O entendimento da 

capacidade e habilidade dessas barreiras é necessário para a predição de sua longevidade, seu custo e sucesso de sua implantação, que depende primordialmente do local onde será feito e do tipo de 

contaminação a ser tratada, entre outros aspectos, ou seja, são necessários ensaios de laboratório e testes piloto em campo para cada área a ser remediada (ROEHL et al., 2000). Diante isso, o objetivo deste 

projeto de pesquisa foi avaliar conceitualmente, em escala de laboratório, a remediação dos poluentes inorgânicos da água subterrânea de uma área contaminada, através de experimentos em colunas 

sólidas de lixiviação contendo Fe0. 

METODOLOGIA 
 A primeira etapa do projeto consistiu na caracterização dos materiais envolvidos. Para isso, 

foram feitos experimentos de adsorção de metais pelo Fe0 com soluções contendo Cd, Cr, Cu, Ni, 

Pb e Zn em diferentes concentrações (0,1 a 1 mmol/metal) e valores de pH (entre 4 e 10).  

Em outra etapa, foram realizados testes de lixiviação de uma solução com os metais pesados em 

duas colunas sólidas, conforme figura 1, para a observação  do comportamento da barreira 

reativa de Fe0 na retenção dos metais pesados em solução.  Os metais utilizados bem como seus 

valores são apresentados na tabela 1, sendo a solução 1 para primeira coluna e solução 2 para 

segunda coluna. A primeira coluna continha 50% de seu volume solido de Fe0 , enquanto a 

segunda coluna continha 25% de Fe0 . A coleta das soluções lixiviadas se deu: a cada 100 ml de 

solução, coletava-se 50 ml nos tubos para armazenamento das soluções. Ambas leituras foram 

realizadas em espectrômetro de massa ICP-OES. 
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Tabela 1: Valores em gramas pesados de cada sal e porção em grama de cada metal 
no mesmo. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Figura 1: Colunas de ensaio das 

soluções contaminantes. 

Quanto ao ensaio de caracterização dos materiais, os resultados obtidos indicaram maior adsorção de 

Cd, Cr, Ni e Pb em situações de pH mais ácido. Os resultados também indicaram que no caso dos 

contaminantes Zn e Cu, o pH não tem muito influência sobre a adsorção, uma vez que os resultados 

foram mais homogêneos. Também foi observado que quando em pequenas concentrações os metais Zn, 

Cr e Cu são removidos quase completamente.  

As soluções lixiviadas indicaram que a BRP contendo Fe0, apresentou resultados positivos para os metais 

Cr, Cu, Pb e Zn sendo esses removidos totalmente ou quase, para o ultimo, da solução. Para o Ni e Cd, 

os resultados não apresentaram resultados positivos, uma vez que comparados aos demais 

elementos analisados, ainda apresentaram grande concentração nas soluções lidas. Outro ponto 

observado foi que os metais foram rapidamente adsorvidos nas primeiras coletas, isto porque as 

superfícies do Fe0 capazes de adsorver as substâncias se saturam e não são mais capazes de 

adsorver os metais.  

Os gráficos 1 e 2 indicam a razão entre a concentração lida e a concentração mãe das soluções 

de cada metal pela vazão de cada coluna e contribuem para um melhor compreensão dos 

resultados obtidos. 

Gráfico 2: Razão entre concentração lida(C)/ 
concentração mãe (C0) x volume da solução 

lixiviada por minuto para a Coluna 2.  

Gráfico 1 – Razão entre concentração lida(C)/ 
concentração mãe (C0) em mg/L x volume da 
solução lixiviada por minuto para a Coluna 1.  

CONCLUSÕES 
 
 

Considerando o tempo de ensaio, este método é muito eficaz e imediato para a remoção de Pb, 

Zn, Cu e Cr de um ambiente contaminado, uma vez que não foram obtidos ou apresentaram 

baixos valores dos mesmos na leitura das soluções, o que indica que nas proporções corretas no 

meio ambiente, esses metais teriam, possivelmente, o mesmo comportamento.  

Comparando as duas etapas é notório que os resultados não foram positivos para Cd e Ni, sendo 

necessário o desenvolvimento de pesquisas com outros reagentes, como o biocarvão, a fim de 

testar sua eficiência e afinidade para troca catiônica com esses elementos. Enquanto para Cr, Pb 

e Zn, esta seria uma técnica adequada para a remoção dos mesmos em águas subterrâneas, já 

que em ambas etapas foram obtidos resultados positivos.  

 Estudos referentes ao tema vêm demonstrando resultados positivos quanto à utilização das 

BRPs, especialmente com aquelas contendo Fe0, para a remediação de áreas contaminadas, não 

somente com metais pesados, como o caso deste projeto, mas também para contaminantes 

orgânicos, isso porque esta técnica é muito eficiente na degradação de compostos e no processo 

de transferência de elétrons e para aumentar o potencial das reações. Outro ponto positivo 

desta técnica, segundo a literatura, consiste na ótima razão custo/beneficio, uma vez que há 

certa facilidade para a obtenção do Fe0 devido à abundância de Fe no ambiente, baixo custo 

agregado em relação às demais técnicas utilizadas hoje e compatibilidade ambiental, uma vez 

que o ferro não é uma ameaça ao meio ambiente.  
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