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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo geral estudar a viabilidade técnica de utilizar bagaço de 
cana como meio reativo de barreiras reativas permeáveis (BRP) para remoção de 
sulfato e metais de águas subterrâneas contaminadas. O estudo baseou-se em 
investigação experimental, por meio de ensaios laboratoriais de coluna, e em 
modelagem matemática, para a qual utilizaram-se também alguns dados obtidos em um 
estudo de caso de uma unidade industrial contaminada com sulfato e metais. Neste 
local contaminado, as características hidrogeológicas e topográficas propiciam a 
utilização de uma barreira reativa permeável como técnica de remediação. Barreiras 
reativas permeáveis são uma alternativa para remediação de águas subterrâneas que 
vem progredindo rapidamente na última década, a partir de ensaios de bancada e 
coluna em laboratório para implementação em escala real em campo. Três colunas 
bióticas foram montadas utilizando bagaço de cana como meio reativo e um material de 
base poroso constituído de areia e cascalho para fornecer adequada condutividade 
hidráulica, com a proporção de 1:28 em massa seca. Também foi adicionado ao meio 
reativo um inóculo bacteriano composto por esterco bovino dissolvido. Uma quarta 
coluna, sem inóculo e contendo um agente biocida, compôs o experimento branco 
(abiótico). Uma solução sintética foi introduzida nas colunas simulando condições da 
água subterrânea do estudo de caso, com velocidade de Darcy em torno de 2,0x10-7 m/s 
composta por sulfato e metais (zinco e níquel) com concentrações de 6.000 mg/L e 15 
mg/L, respectivamente. Os resultados das análises da fase líquida das colunas bióticas 
apresentaram: (i) média da taxa de remoção de sulfato durante todo o tempo do 
experimento de 49 mg/L/dia; (ii) as concentrações de Zn e Ni diminuíram de 15 mg/L 
para valores não detectáveis pela técnica analítica utilizada (< 0,01 mg/L); (iii) aumento 
do pH de 5.5-5.8 para valores entre 6,8-8,0; (iv) redução do valor do potencial de óxido-
redução (Eh) para valores de até -200mV. Não foram observadas reduções das 
concentrações de metais e sulfato na fase líquida da coluna abiótica e os valores de pH 
e Eh permaneceram dentro das faixas iniciais. Análises nas fases sólidas das colunas 
bióticas por MEV e EDS após o término do experimento identificaram a presença de Ni, 
Zn, S e Mn, indicando a precipitação desses metais em forma de sulfetos. Estes 
elementos não foram detectados na fase sólida da coluna abiótica. Assim, pôde-se 
inferir que toda a remoção de sulfato verificada nas colunas bióticas pode ser atribuída a 
redução bacteriana de sulfato. A partir das condições experimentais dos ensaios, foi 
realizada a modelagem e o dimensionamento da BRP. Para a estimativa da cinética de 
redução de sulfato, aplicou-se a solução analítica de Van Genuchten para transporte de 
contaminantes com degradação, obtendo-se uma taxa de decaimento de primeira ordem 
de 0,01 dia-1. A determinação da espessura e tempo de residência da barreira foi 
realizada considerando que a concentração de sulfato na saída da barreira fosse menor 
ou igual a 250 mg/L. O resultado do dimensionamento de uma BRP preenchida com 
bagaço de cana e areia nas proporções de 1:28 em massa seca resultaria em uma BRP 
de 7,1 m de espessura, com tempo de residência de 950 dias, no local de estudo de 
caso. Caso fosse utilizado o dobro da proporção de bagaço de cana e areia em massa 
seca (1:14), a implantação da BRP apresentar-se-ia viável, com espessura aproximada 
de 4 m. Através destes resultados, pôde ser comprovada a hipótese de que bagaço de 
cana como substrato e esterco bovino como inóculo compõem um meio reativo viável 
para a redução de sulfato e precipitação de metais em uma BRP. 
 
Palavras-chave: sulfato, biodegradação, remediação, metais, ensaios de coluna, 
barreiras reativas permeáveis, bagaço de cana. 

 

 



 

ABSTRACT 

This research had as general objective to study the technical feasibility of use 
sugarcane bagasse as reactive medium of permeable reactive barriers (PRB) for 
removal of sulfate and metals from contaminated groundwater. The study was based 
on experimental investigation, through laboratory column tests and by mathematical 
modeling, for which data of a case study of an industrial unit contaminated with 
sulfate and metals was used. At this contaminated unit, the hydrogeological and 
topographical features propitiate the utilization of a permeable reactive barrier as 
remediation technique. Reactive permeable barriers are an alternative to 
groundwater remediation that comes progressing quickly in the last decade, from 
bench and column tests in the laboratory to full-scale implementation in the field. 
Three biotic columns were assembled using bagasse as a reactive medium and a 
porous base material consisting of sand and gravel to provide adequate hydraulic 
conductivity, with the proportion of 1:28 by dry mass. It was also added to the 
reactive medium a bacterial inoculum consisting of dissolved cow manure.  A fourth 
column, without inoculum, and containing a biocidal agent composed the blank 
experiment (abiotic). A synthetic solution was introduced in columns simulating 
groundwater conditions of the case study, with Darcy velocity around 2, 0x10-7 m/s,  
composed by sulfate and metals (zinc and nickel) with concentrations of 6,000 mg/L 
and 15 mg/L, respectively. The results of the analyses of the liquid phase of the biotic 
columns showed: (i) the average of sulfate removal rate during all the time of the 
experiment of 49 mg/L/day; (ii) the concentrations of Zn and Ni decreased from 15 
mg/L to non-detectable values by the used analytical technique (0.01 mg/L); (iii) 
increase in the pH of 5.5-5.8 for values between 6.8-8.0; (iv) reduction in the value of 
the oxidation-reduction potential (Eh) for values up to -200mV. The reductions were 
not observed in concentrations of metals and sulfate in liquid phase of abiotic column 
and the values of pH and Eh remained within the initial tracks. Analyses on solid 
phases of biotic columns by SEM and EDS after experiment finalization have 
identified the presence of Ni, Zn, S and Mn, indicating the precipitation of these 
metals in the form of sulfides. These elements were not detected in the solid phase 
of the abiotic column. So, it might be inferred that any reduction in sulfate removal 
biotic columns can be attributed to bacterial sulfate reduction. Base on the 
experimental conditions of the tests, it was conducted the modeling and PRB 
dimensioning. For the sulfate reduction kinetics estimation, the analytical solution of 
Van Genuchten was applied for contamination degradation and transport, obtaining a 
first-order decay rate of 0.01 day-1. The determination of the thickness and residence 
time of the barrier was performed considering the concentration of sulfate in the 
output of the barrier being less than or equal to 250 mg/L. The result of the 
dimensioning of the PRB filled with bagasse and sand in 1:28 dry mass ratios would 
result in a PRB of 7.1 m thick, with 950 days residence time on the site of case study. 
If the proportion of bagasse and sand were 1:14 by dry mass (twice), the deployment 
of the PRB would be feasible, with approximate thickness of 4 m. Through these 
results, it might be concluded that the hypothesis that sugarcane bagasse as a 
substrate and cow manure as inoculum make up a reactive medium viable for the 
reduction of sulfate and precipitation of metals in a PRB. 

 
Keywords: sulfate, biodegradation, remediation, metals, column tests, permeable 
reactive barriers, sugarcane bagasse. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

Os dados sobre o número de áreas contaminadas no Brasil não são precisos. 

Dentre as agências estaduais do meio ambiente do Brasil, somente as de São 

Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro apresentam um cadastro atualizado de áreas 

contaminadas. De acordo com os dados disponibilizados por estas agências, a 

principal técnica de remediação no Brasil é o pump and treat (bombeamento e 

tratamento), utilizada no tratamento de aquíferos contaminados por metais, 

compostos inorgânicos e/ou BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno). No 

estado de São Paulo, corresponde a aproximadamente 21,5% das técnicas de 

remediação implantadas (CETESB, 2013). Esta técnica possui suas limitações e 

geralmente apresenta um custo elevado, devido à necessidade de fornecimento 

contínuo de energia para o bombeamento ao longo do tempo de operação (USEPA, 

2005). No Brasil, existem diversas alternativas emergentes para tratamento de 

aquíferos contaminados, tais como processos oxidativos, fitorremediação e barreiras 

reativas permeáveis (BRP), que somam cerca de 3,8% das técnicas de remediação 

implantadas no estado de São Paulo (CETESB, 2013).  

A técnica das barreiras reativas permeáveis, que tem se mostrado muito 

promissora, tomou importância a partir das pesquisas desenvolvidas na 

Universidade de Waterloo, Canadá, no final da década de 1980, sobre a utilização 

do ferro de valência zero para tratamento de aquíferos contaminados por 

organoclorados, a partir da descoberta casual de que poços com revestimento de 

ferro degradavam compostos orgânicos clorados em água contaminada. 

Desde então, esta técnica estendeu-se pela América do Norte, Ásia e Europa, 

com a instalação de diversas barreiras reativas para tratar contaminantes variados, 

preponderantemente barreiras reativas contendo ferro de valência zero para plumas 

de dissolução de solventes organoclorados, na maioria dos casos, com resultados 

satisfatórios. A partir daí, a universidade registrou várias patentes no Canadá, 

Estados Unidos e Comunidade Europeia, e criou a empresa EnvironMetal 

Technologies Inc. para gerir os negócios relacionados à nova tecnologia (GILLHAM, 

1993).  



16 
 

Registros apontam a empresa EnvironMetal Technologies Inc. como 

responsável pela instalação da primeira barreira reativa em escala comercial, em 

Sunnyvale, Califórnia – EUA, no ano de 1995. Estima-se que até abril de 2005 

haviam sido instaladas mais de 120 barreiras reativas nos EUA, Europa, Japão e 

Austrália, considerando somente aquelas que usam ferro de valência zero (ITRC, 

2005). Uma barreira reativa contendo material sólido orgânico foi empregada em 

uma área de atividade de mineração para tratar cátions metálicos provenientes das 

atividades de mineração, em Ontario, Canadá (BLOWES et al., 2000).   

A barreira reativa não necessita de fornecimento contínuo de energia e ocupa 

área superficial muito menor do que os sistemas de bombeamento e tratamento. 

Porém, as condições hidrogeológicas devem ser favoráveis para este tipo de 

tratamento. A implantação de uma barreira reativa pode se tornar inviável devido a 

alguns fatores, tais como: (i) características hidrogeológicas do local (estratigrafia, 

condutividade hidráulica e velocidades de fluxo); (ii) custo de implantação, 

dependendo da configuração geométrica necessária; (iii) geração de resíduos, se 

houver necessidade de o material reagente ser substituído constantemente. 

É cada vez maior o interesse por pesquisar materiais de baixo custo que 

possam ser utilizados em barreiras reativas permeáveis e de mitigação da geração 

de resíduos nessas barreiras, assim como empregar esta técnica de remediação 

passiva e ambientalmente sustentável para diferentes contaminantes. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

As principais justificativas para a realização de um estudo sobre a utilização 

de uma barreira reativa permeável para degradação de sulfato com bagaço de cana 

como meio reativo são: 

• Tem-se acesso a um caso real de contaminação de sulfato estudado há 

mais de uma década por empresas de iniciativa privada; os estudos até 

então realizados mostram condições topográficas, hidrogeológicas e 

geométricas favoráveis à implantação de barreiras reativas; 

• O Laboratório de Geotecnia Ambiental do Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA) vem desenvolvendo pesquisas sobre a utilização de 

bagaço de cana-de-açúcar para degradação de sulfato com resultados 
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promissores e ofereceu a oportunidade de que fossem realizados alguns 

experimentos para esta pesquisa em conjunto com a equipe do ITA; 

• O bagaço de cana é um possível substrato para remoção de 

contaminantes inorgânicos abundante e de baixo custo, o que pode tornar 

as barreiras reativas permeáveis ainda mais viáveis economicamente, não 

só pelo custo mas também pela facilidade de obtenção do substrato. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho visa estudar a utilização de uma barreira reativa permeável 

preenchida com bagaço de cana como meio reativo para remoção de sulfato e 

metais, por meio de ensaios laboratoriais e de modelagem matemática, a partir de 

dados obtidos em um estudo de caso de local contaminado por sulfato. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estudar as condições em que a redução de sulfato e a precipitação de 

metais ocorrem em três colunas bióticas em ambiente anaeróbio, 

preenchidas com bagaço de cana, inóculo bacteriano e material poroso; 

 

• Realizar ensaios de coluna em leito fixo, para determinação da taxa de 

remoção de sulfato pelas bactérias redutoras de sulfato; 

 

• Realizar ensaios laboratoriais em amostras sólidas e líquidas retiradas das 

colunas, para determinação de pH e potencial de óxido-redução e das 

concentrações de sulfato, níquel, zinco, fosfato e nitrato; 

 

• Determinar os parâmetros cinéticos da redução de sulfato nas colunas 

utilizando um modelo cinético de primeira ordem; 

 

• Realizar uma modelagem simplificada visando o dimensionamento da 

espessura da barreira reativa permeável. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. CONTAMINAÇÃO DO SUBSOLO E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

A grande maioria da água subterrânea existente na Terra tem origem no ciclo 

hidrológico, ou seja, a partir do sistema pelo qual a natureza consegue fazer a água 

circular do oceano para a atmosfera e a partir desta para os continentes, de onde 

retorna, superficialmente e subterraneamente, ao oceano. Este ciclo é governado, 

no solo e subsolo, pela ação da gravidade, bem como pelo tipo e densidade da 

cobertura vegetal e, na atmosfera e superfícies líquidas, pelos elementos e fatores 

climáticos, como a temperatura do ar, vento, umidade relativa e insolação 

(TEIXEIRA, 2009).   

Durante a infiltração das águas de precipitação no solo, uma parcela da água 

fica retida nas regiões mais próximas da superfície, na zona não saturada, sob a 

ação da força de adesão e de capilaridade. Outra parcela, sob a ação da gravidade 

e também do fluxo capilar, atinge a zona saturada. A água subterrânea compreende 

a água que circula na zona saturada, ou seja, na zona situada abaixo da superfície 

freática (MANOEL FILHO, 2008). A Figura 3.1 exemplifica resumidamente uma 

possível distribuição da água no subsolo. 

 

 

Figura 3.1. Representação esquemática de uma possível distribuição da água no 
subsolo (MANOEL FILHO, 2008). 
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Atualmente, uma grande variedade de substâncias tóxicas vem sendo 

encontradas em águas subterrâneas, tais como: fertilizantes, pesticidas, metais 

pesados, compostos organoclorados, BTEX, compostos inorgânicos, derivados de 

petróleo e clorados (CETESB, 2013). A origem desses contaminantes pode ser 

atribuída a atividades domésticas e urbanas, tais como vazamento de esgotos, 

depósitos de rejeitos e lixo; atividades agrícolas: utilização inadequada de 

agrotóxicos, adubos e pesticidas; e atividades industriais: depósitos de resíduos 

tóxicos e acidentes industriais (por exemplo, vazamento de tanques).  

Essas contaminações geralmente têm origem na superfície ou nas camadas 

mais superficiais do solo, sendo a infiltração o mecanismo mais comum do 

transporte dos contaminantes para as águas subterrâneas. O poluente liberado na 

superfície infiltra-se através dos poros da matriz do solo e move-se através da zona 

não saturada pela força da gravidade até que a zona saturada seja atingida. Uma 

vez presente na zona saturada, o poluente movimenta-se com o fluxo da água 

subterrânea, formando uma pluma de contaminação (FETTER, 2008). Figura 3.2 

ilustra esquematicamente a formação de uma pluma de contaminação.  

 

 

Figura 3.2 - Representação esquemática da distribuição vertical e longitudinal de 

concentrações em uma pluma de contaminação (Fonte: própria). 

 

A contaminação das águas subterrâneas pode ter como origem, ou fonte 

primária de contaminação, uma fonte pontual, caso em que o poluente é lançado de 

um ponto restrito e bem definido, ou uma fonte difusa, quando a contaminação é 
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proveniente de vários locais ou de uma larga faixa de terreno, como o caso de áreas 

de irrigação ou áreas urbanas. A Tabela 3.1 apresenta um resumo das principais 

fontes de contaminação em águas subterrâneas.  

 

Tabela 3.1: Fontes de contaminação da água subterrânea  

TIPO CARACTERÍSTICAS EXEMPLOS 

I Fontes projetadas para a descarga de 
substâncias 

-Fossas sépticas 

-Poços de injeção 

II 
Fontes projetadas para armazenar, 

tratar e/ou dispor substâncias; 
descarga através de vazamentos 

-Aterros sanitários 

-Lagoas de decantação 

-Pilhas de resíduos 

-Barragens de rejeitos 

-Locais de disposição de 
fontes radioativas 

III Fontes projetadas para o transporte de 
substâncias 

-Oleodutos 

-Tubulações 

-Vazamentos durante o 

transporte (rodoviário, 

 ferroviário e marítimo) 

IV 
 

Fontes que descarregam substâncias como 
consequência de outras atividades 

 

-Práticas de irrigação  

-Aplicações de pesticidas e 
fertilizantes  

-Drenagem de mineração  

-Drenagem urbana 

V 
Fontes que induzem alteração no padrão de 

fluxo da água subterrânea 
(requerem uma contaminação existente) 

-Escavações subterrâneas 

-Poços de produção 

VI Fontes que ocorrem naturalmente e que 
podem ser influenciadas pela ação do homem 

-Interação entre a água 
superficial e subterrânea  

-Intrusão de água salgada  

-Lixiviação/infiltração natural 

Fonte: FETTER, 2008.  

 

Normalmente, as fontes de poluição pontual são mais facilmente identificadas, 

por apresentarem plumas de contaminação mais concentradas e definidas. 

Entretanto, quando essas fontes se apresentam de forma difusa, a pluma de 
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contaminação não mostra forma definida e geralmente impacta uma área mais 

extensa (RIBEIRO et al., 2007 ). 

 

3.2. MECANISMOS DE TRANSPORTE DE POLUENTES EM MEIOS POROSOS 

 

Os principais mecanismos considerados na modelagem do transporte de um 

soluto em um meio poroso são: a advecção, a dispersão mecânica, a difusão, as 

reações químicas entre o soluto e os sólidos, e reações químicas do próprio soluto. 

 

3.2.1. ADVECÇÃO 

 

 A advecção é o processo pelo qual o soluto é carregado pela água em 

movimento. Solutos não reativos são transportados a uma velocidade média igual à 

velocidade de percolação das partículas de água, mantendo-se constante a 

concentração da solução. A advecção pode também ser considerada como um fluxo 

químico ocasionado por um gradiente hidráulico, ou seja, a água dos vazios 

contendo soluto escoa sob a ação de um gradiente hidráulico e carrega consigo as 

partículas de soluto (BOSCOV, 2008). O fluxo por advecção pode ser expresso por: 

 

������çã	 = �.  = �	. �	. �               [Eq. 3.1] 

 

Onde: 

Jadvecção = fluxo de massa de soluto (quantidade de massa que atravessa uma 

seção transversal em um intervalo de tempo) por advecção 

c = concentração do soluto na água dos poros 

v = ki é a velocidade de Darcy ou vazão específica 

k = coeficiente de permeabilidade ou de condutividade hidráulica 

i = gradiente hidráulico 

u = v/n é a velocidade linear média ou de percolação 

n = porosidade 
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3.2.2. DIFUSÃO 

 

A difusão é um fenômeno de transporte de massa que resulta das variações 

de concentração de soluto na fase líquida. Os constituintes iônicos se movem em 

razão de sua energia termo-cinética na direção do gradiente de concentração, ou 

seja, o soluto dissolvido em água desloca-se de uma área de maior concentração 

para uma área de menor concentração, visando equalizar a concentração em toda a 

massa de fluido. A difusão é considerada um fenômeno regido pela Primeira Lei de 

Fick, e o fluxo por difusão em solos pode ser expresso por:  

 

������ã	 = −��� ��
��                             [Eq. 3.2] 

 

Onde: 

Jdifusão = fluxo de massa de soluto por difusão 

Dd = coeficiente de difusão do soluto no solo 

z = direção do fluxo 

 

3.2.3. DISPERSÃO  

 

A dispersão mecânica ou hidráulica, ocasionada inteiramente pelo movimento 

do fluido, é a mistura mecânica que ocorre durante o processo de advecção e que 

causa um espalhamento do soluto em relação à direção do fluxo médio. Esse 

espalhamento ocorre em razão da variação de velocidade em magnitude e direção 

no espaço dos vazios.  

O espalhamento ocorre tanto na direção longitudinal como em direções 

perpendiculares à direção do fluxo médio, sendo denominado, respectivamente, de 

dispersão longitudinal e dispersão transversal. Heterogeneidades na escala 

macroscópica podem causar dispersão adicional à causada pelos processos 

microscópicos.  

A dispersão mecânica pode ser considerada conjuntamente com a difusão por 

meio da dispersão hidrodinâmica, que é o espalhamento do soluto devido a 

mecanismos hidráulicos e químicos. O fluxo em decorrência da dispersão 

hidrodinâmica pode ser descrito conforme as Equações 3.3 e 3.4.  
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��������ã		����	���â���� = −���� ��
��                    [Eq. 3.3] 

 

��� = �� + ��� = �� +  � = �� +  /�        [Eq. 3.4] 

Onde: 

Jdispersão = fluxo de massa de soluto por dispersão hidrodinâmica 

Ddh = coeficiente de dispersão hidrodinâmica 

Dd = coeficiente de difusão  

Ddm = coeficiente de dispersão mecânica  

α = dispersividade 

 

A dispersividade é um parâmetro difícil de medir por meio de ensaios 

laboratoriais (SCHMIDT et al., 2013). Tem-se adotado valores para a dispersividade 

na ordem de 10% da distância percorrida por advecção (FETTER, 2008) 

Considerando-se que a dispersividade seja diferente nas direções longitudinal e 

transversal, definem-se dois coeficientes de dispersão hidrodinâmica: 

 

�" =  "� + �#  [Eq. 3.5] 

 

�$ =  $� + �#   [Eq. 3.6] 

 

Onde: 

DL = é o coeficiente de dispersão hidrodinâmica longitudinal 

DT = é o coeficiente de dispersão hidrodinâmica transversal  

 

3.2.4. REAÇÕES QUÍMICAS 

 

Além dos mecanismos de transporte de soluto nos solos, diversas reações 

químicas podem ocorrer entre o solo e a solução. Em geral, essas reações causam 

um retardamento do transporte de poluentes em solos. Os processos de adsorção-

dessorção e precipitação-dissolução podem causar uma transferência de poluente 

da fase líquida para a fase sólida. Outros processos, tais como oxidação-redução, 

complexação e quelação, podem atuar de duas formas: afetando a disponibilidade 
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dos poluentes para os processos de transferência ou modificando a forma do 

poluente, aumentando ou diminuindo seus efeitos de contaminação.  

O decaimento radioativo e a degradação microbiana podem resultar em uma 

alteração da concentração do poluente no solo ou atuar nos processos de 

transferência.  

Entre as reações químicas e bioquímicas, as mais estudadas na geotecnia 

ambiental são as de adsorção. Em um solo, a adsorção consiste em um processo 

físico-químico pelo qual um soluto é removido da solução intersticial e concentrado 

na superfície dos sólidos. A capacidade dos solos de atenuar a poluição por 

adsorção está geralmente associada aos argilo-minerais. A carga elétrica superficial 

negativa dos argilo-minerais, devida a imperfeições ou substituições iônicas no 

retículo cristalino, é compensada por um acúmulo de cátions ou de moléculas 

polares na superfície. Os íons formam uma camada adsorvida de composição 

variável, e podem ser trocados por outros íons desde que o desbalanceamento 

elétrico do retículo continue equilibrado (BOSCOV, 2008). 

Existem alguns fatores que podem influenciar na adsorção de íons na 

superfície dos argilo-minerais: valência, concentração, raio do íon hidratado, tipo do 

argilo-mineral, afinidade, entre outros. Assim, a adsorção de um soluto no solo 

depende da solução, do solo e das condições ambientais. 

 

 

3.3. ÁREAS CONTAMINADAS COM SULFATO 

 

Segundo os padrões de potabilidade para substâncias químicas que 

representam risco à saúde estabelecidos pela Portaria nº 2914 do Ministério da 

Saúde, o limite máximo de sulfato para consumo humano é 250 mg/L (BRASIL, 

2011). Em elevada concentração na água, o sulfato pode causar gosto amargo e 

provocar diarreia e desidratação em humanos e em animais. Problemas de corrosão 

em encanamentos também estão relacionados aos altos níveis de sulfatos na água.  

 

3.3.1. PRINCIPAIS CAUSAS DE CONTAMINAÇÃO 

 

As principais causas de contaminação de solos e águas subterrâneas por 

sulfato no Brasil são a utilização de fertilizantes e pesticidas, o armazenamento ou 
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disposição inadequados de insumos e resíduos industriais e a drenagem ácida de 

mineração. Nesta revisão bibliográfica, mais ênfase é dada à drenagem ácida de 

mineração, por se tratar da causa de maior impacto em termos de fontes pontuais. 

 

3.3.1.1. Utilização de Fertilizantes ou Pesticidas 

 

Este tipo de poluição, consequente de práticas agrícolas, é considerado uma 

das maiores causas de deterioração da água subterrânea. Uma das particularidades 

deste caso é que geralmente são contaminadas grandes áreas devido à extensão 

das plantações (COSTA, 2006). 

Os contaminantes mais significativos neste campo são os fertilizantes 

inorgânicos como o amoníaco, sulfato de amônio, nitrato de amônio e carbonato de 

amônio. Os fertilizantes orgânicos, como a ureia, são os responsáveis pelo 

incremento de nitrato, nitrito e amônio nas águas subterrâneas. Isto se deve ao fato 

de a quantidade de fertilizantes aplicada ser superior à quantidade necessária para o 

desenvolvimento das plantações (MENEZES et al., 2002). 

O incremento de sulfatos nas águas subterrâneas devido a esta prática é um 

problema diretamente relacionado com a utilização incorreta ou exagerada de 

pesticidas em solos muito permeáveis com escassa capacidade de adsorção. 

No Brasil, em muitos estados são encontrados exemplos deste tipo de 

contaminação. Podemos destacar os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso 

do Sul (MENEZES et al., 2002). 

 

3.3.1.2. Disposição Inadequada de Resíduos Industriais 

 

A geração descontrolada e disposição inadequada de resíduos sólidos vêm 

gerando graves problemas de contaminação do meio ambiente. A década de 1970 

foi marcada por um intenso processo de industrialização do país e, como 

consequência do rápido crescimento econômico, surgiram os problemas ambientais, 

pois não eram adotados métodos de disposição adequados e/ou controlados por 

órgãos ambientais. Como consequência desta falta de controle, empresas 

depositavam os resíduos oriundos de seus processos produtivos diretamente no 

solo e enterravam-nos, sem nenhuma proteção, contaminando solo e água 

subterrânea. Esta prática gerou diversos passivos ambientais em todo o mundo, 



27 
 

sendo que alguns destes passivos ainda vêm sendo tratados mesmo depois de 

vários anos de atividades de remediação (GUNTHER, 1998). 

Além da disposição inadequada de resíduos sólidos e efluentes, o vazamento 

de tanques de armazenamento também é uma das causa de contaminação de solos 

e águas subterrâneas por sulfatos como consequência de atividades industriais. 

Os processos industriais que geram sulfatos são: indústria de papel e 

celulose, refinarias de óleos comestíveis, curtumes e processos que utilizam ácido 

sulfúrico como matéria-prima (CASTRO, 2009), tais como lixiviação de minerais, 

acabamento e polimento de superfícies, e processamento de minérios fosfatados 

(FERREIRA et al., 2011). 

 

3.3.1.3. Drenagem Ácida de Mineração 

 

Drenagem ácida de mineração (DAM) é a solução aquosa ácida gerada 

quando minerais sulfetados presentes em resíduos de mineração - rejeitos ou 

estéreis - são oxidados em presença de água. Trata-se de um dos mais graves 

impactos ambientais associados à atividade de mineração. Esta solução age como 

agente lixiviante dos minerais presentes nos resíduos, produzindo um percolado rico 

em metais dissolvidos e ácido sulfúrico. Caso o percolado alcance corpos hídricos 

próximos, como rios e/ou canais, pode contaminá-los e torná-los impróprios para a 

utilização por um longo prazo mesmo depois de cessadas as atividades de 

mineração. A DAM, uma fonte difusa de poluição, pode comprometer seriamente a 

qualidade dos recursos hídricos da região de sua ocorrência (MENEZES et al., 

2002). 

A drenagem ácida pode ocorrer quando o mineral ou metal de interesse nas 

operações de lavra encontra-se associado a sulfetos. A ocorrência de DAM vem 

sendo relatada na extração de ouro, carvão, cobre, zinco ou urânio, entre outros, 

bem como na disposição inadequada dos resíduos destas operações. Exemplos 

deste tipo de contaminação são comumente encontrados nos principais estados 

mineradores do Brasil, ou seja, Pará, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina 

(MENEZES et al., 2002). A DAM tem sido reportada em áreas de mineração em 

países das Américas do Norte, Central e do Sul, na Europa, Ásia, África e Oceania. 

A drenagem ácida, proveniente de áreas de mineração e/ou seus resíduos 

vêm sendo um dos maiores problemas ambientais que as empresas de mineração 
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vêm enfrentando em todo o mundo. A DAM é um efluente caracterizado por elevada 

acidez e altas concentrações de sulfato e de metais, tais como Al, Cu, Fe, Mg e Zn.  

Devido aos grandes volumes de estéril inerentes à atividade mineira, muitos deles 

sujeitos a intempéries por décadas durante e depois de extintas as atividades de 

exploração mineral, a geração da DAM pode ser muito significativa. Esta condição 

faz com que as ações mitigadoras sejam extremamente caras, tanto em termos de 

investimento como em termos de custos de operação, portanto as medidas 

preventivas são preferidas, quando a deposição do estéril ainda está sendo 

planejada (LOURENÇO et al., 2006).  

A seguir são apresentadas as principais reações envolvidas na geração de 

DAM (Singer e Stumm 1970): 

 

2FeS2 (s) + 7O2 + 2H2O � 4SO4
2- + 2Fe2+ + 4H+                                     [reação 3.1] 

 

O2H4Fe4HO4Fe 2
3

2
2 +→++ +++                                                     [reação 

3.2] 

 

Fe3+ + 3H2O � Fe(OH)3(s) + 3H+                                                      [reação 3.3] 

 

A oxidação do sulfeto (reação 3.1) ocorre na zona não saturada de solos ou 

depósito de rejeitos, liberando Fe2+, SO4
2-, e H+ na água subterrânea, decorrência da 

infiltração de águas de chuva que carrega os subprodutos para o lençol freático. 

Reações similares envolvendo outros minerais sulfetados podem liberar outros 

metais dissolvidos, tais como As, Cd, Cu, Ni, Pb e Zn (BENNER et al., 1999). 

As fases minerais contidas nos resíduos e nos sedimentos presentes no 

aquífero podem provocar acidez, resultando na formação de uma pluma de 

contaminação contendo altas concentrações de SO4
2-, Fe2+ e outros metais com pH 

quase neutro. Conforme a água subterrânea é descarregada em corpos d´água 

oxigenados (a superfície de um rio, por exemplo), o Fe2+ oxida, liberando uma 

segunda fase de acidez ao meio ambiente (reação 3.2) (BENNER et al., 1999). 

A velocidade da oxidação do cátion Fe2+ para Fe3+ depende do pH do meio e  

determina a velocidade de toda a sequencia de reações. Esta reação pode ser 
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catalisada por bactérias (Thiobacillus Ferrooxidans), acelerando muito a produção 

de Fe3+, principalmente quando o pH do meio é inferior a 3,5 (BOSCOV, 2008). 

O ferro precipita como hidróxido férrico sólido (reação 3.3), além de liberar acidez 

adicional. O sulfeto pode também ser oxidado pelo íon férrico (Fe3+) em solução 

(reação 3.4); ou seja, o íon férrico pode agir como um catalisador gerando 

quantidades muito maiores de íon ferroso, sulfato e acidez (BENNER et al.,2000).  

 
+−++

++→++ H12SOFe1O8H1FeS 2
4

2
22 65Fe4

3                                 [reação 3.4] 

 

Singer e Stumm (1970) descreveram a sequência de reações de oxidação da 

pirita, identificando uma reação inicial (reação 3.1) e um ciclo de propagação 

(reações 3.2 e 3.4), no qual cada íon ferroso oxidado a íon férrico é capaz de causar 

a oxidação de mais pirita, gerando assim mais íon ferroso (reação 3.4), o que faz 

retornar à reação 3.2, em um processo que passa a progredir de forma cíclica (ciclo 

catalítico), resultando na oxidação de enormes quantidades de pirita. 

Os baixos valores do pH na água, além de serem prejudiciais à biota, também 

contribuem para um aumento da mobilidade de metais tóxicos, tais como o Cádmio, 

Cobre, Níquel e Chumbo, aumentando muito sua disponibilidade no meio biótico.  

O reconhecimento da formação e das prováveis consequências da drenagem 

ácida resultou em mudanças nas abordagens utilizadas em projetos e operação de 

depósitos de rejeitos em áreas de mineração, bem como em locais onde existisse a 

possibilidade da geração de drenagem ácida.  

Os objetivos principais dessas mudanças eram de prevenir a oxidação dos 

sulfetos, mobilização e consequente liberação e transporte dos contaminantes 

gerados, pois existe um tempo que pode durar décadas entre a oxidação dos 

sulfetos e sua descarga para a superfície de corpos d´água (BENNER et al., 1997). 

Os métodos mais utilizados para prevenir e tratar da geração de drenagens 

ácidas incluem a prevenção da infiltração de águas de chuva, prevenção da 

oxidação dos sulfetos e o tratamento da água ácida no seu descarte em superfície 

(BLOWES et al., 2000). 
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3.3.2. TRATAMENTO DE DRENAGEM ÁCIDA 

 

O tratamento de drenagem ácida de mineração geralmente inclui 

combinações de neutralização e precipitação com cal, oxidação com peróxido, 

osmose reversa, adsorção e troca iônica, muitas das quais têm-se mostrado 

economicamente inviáveis ou tecnicamente deficientes (JOHNSON e HALLBERG, 

2005).  

Tratamentos convencionais para as águas descartadas envolvem a 

precipitação de oxihidróxidos de ferro através da adição de cal. Esta abordagem 

pode ser efetiva, mas geralmente envolve elevados custos operacionais e produção 

de grandes volumes de lodo com elevadas quantidades de metais (BENNER et al., 

1997). 

A neutralização com cal e precipitação sob condições oxidantes tem sido o 

método economicamente preferido para tratamento de DAM. A maior desvantagem 

deste método é o alto consumo de material alcalino para elevar e manter o pH em 

valores superiores a 6,5, condição necessária para a remoção dos metais. A 

utilização de sais de Bário, Chumbo e Cálcio para precipitação como sulfatos tem 

sido investigada, uma vez que apresentam baixa solubilidade, porém tais processos 

ainda não são considerados economicamente atraentes. Os custos para separação 

e disposição apropriada dos grandes volumes de lodo gerado, bem como a 

toxicidade dos resíduos, podem tornar esta técnica inviável (MENEZES et al., 2002). 

O emprego de processos de troca iônica com resinas sintéticas na remoção 

de íons sulfato ainda não é comum, pois tais processos envolvem geralmente altos 

custos operacionais, além de apresentarem problemas de disposição das resinas 

quando saturadas. 

Filtração com membranas é uma alternativa para o tratamento de efluentes 

contendo sulfatos. Contudo, os altos custos do processo, bem como o consumo de 

energia, proporcional à concentração de sulfatos em solução, devem ser 

considerados. O desenvolvimento de técnicas avançadas para tratamento de DAM, 

visando à neutralização e à remoção de metais e de sulfato, torna-se fundamental 

(MENEZES et al., 2002). 

Como técnica alternativa, a ozonização vem sendo investigada para precipitar 

os metais lixiviados do efluente gerado pela DAM, reduzindo assim a quantidade de 
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cal necessária no processo de tratamento e limitando-a à correção do pH (USP, 

2015), assim como para evitar a catálise por microrganismos na geração da DAM 

(ANGIOLETTO et al., 2015).  

A remediação de drenagem ácida através da utilização de uma barreira 

permeável geoquímica e biologicamente reativa pode fornecer uma alternativa de 

baixo custo e mais efetiva do que os tratamentos convencionais utilizados (BENNER 

et al., 1997). 

 

3.3.2.1. Redução de Sulfato e Precipitação de Sulfeto Metálico 

 

Em ambientes naturais, a redução de sulfato é mediada pelas bactérias 

redutoras de sulfato (BRS), conhecidas também pelas siglas SRB, pela origem de 

seu nome na língua inglesa, sulfate reducing bacteria. 

Bactérias redutoras de sulfato são geneticamente diversas e utilizam uma 

variedade de caminhos bioquímicos para reduzir sulfatos através da oxidação de 

carbono orgânico. Utilizam compostos de carbono orgânico de cadeia curta ou H2 

para reduzir SO4, e são geralmente dependentes de uma mistura de microrganismos 

para fornecer substratos (BENNER et al., 1999). 

Uma expressão simplificada da redução de sulfato pelo lactato pode ser 

expressa como : 

 

2CH3CHOHCOO - + 3SO4
2- + 2H+ � 6HCO3

- + 3H2S                  [reação 3.5] 

 

A redução de sulfato e a consequente produção de sulfetos na presença de 

metais dissolvidos podem resultar em uma precipitação das fases minerais de 

sulfeto de metal dependendo do pH do ambiente, conforme diagrama de 

precipitação de metais sulfetados apresentado na Figura 3.3. Neste diagrama, 

podem ser observadas as relações entre o logaritmo da atividade (concentração) 

dos metais no eixo das ordenadas com o logaritmo da atividade de sulfeto (S2-) no 

eixo das abscissas, explicitando a faixa de pH em que ocorre a precipitação de 

determinado metal na forma de sulfeto. 

A reação 3.6 apresenta a expressão simplificada da precipitação dos metais 

sulfetados, sendo “M” um metal genérico qualquer: 
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H2S + M 
� MS + 2H+                                                                                                 [reação 3.6] 

 

Figura 3.3 -  Diagrama de Sulfeto (Fonte: Jackson, 1986). 

 

Outros potenciais contaminantes, incluindo Arsênio, Cádmio, Cobre, Ferro, 

Níquel, Chumbo e Zinco podem também reagir com o sulfeto para formar minerais 

sulfetados de muito baixa solubilidade.  

Entretanto, águas ácidas podem consumir a alcalinidade gerada pela reação, 

resultando em uma queda do pH e assim limitando a atividade das BRS. Este fator é 

citado por Benner et al. (1999) como uma limitação da técnica de redução de sulfato 

para tratar águas superficiais ácidas. Outra limitação, citada por Blowes et al. (1997), 

seria a de que o tempo de residência pode não ser suficiente para a remoção da 

massa de sulfato e metais que continuariam, supostamente, entrando no sistema. 

Estas limitações foram superadas, segundo Benner et al. (1999), pela 

tentativa de realizar-se um tratamento no subsolo, ou seja, dentro do aquífero, 

através da implantação de uma barreira reativa permeável, com material reativo 

composto por carbono orgânico, pois este promoveria a redução de sulfato e 

precipitação dos sulfetos metálicos conforme a água subterrânea contaminada 

fluísse através da estrutura. 

No ano de 1995, uma barreira reativa permeável do tipo contínua de grandes 

dimensões foi implantada no aquífero à jusante de um depósito inativo de rejeitos 
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pertencente à indústria de mineração Nickel Rim, localizada em Ontario (BLOWES et 

al., 2000).  

A barreira, implantada em um vale de leito rochoso confinado, tinha 15 metros 

de comprimento, 3,7 metros de profundidade e 4,3 metros de largura. O material 

reativo desta barreira foi constituído por compostagem de lixo municipal, folhas e 

lascas de madeira, com o intuito de promover a redução de sulfato e precipitação de 

sulfetos metálicos. Estes materiais orgânicos foram misturados com pedaços miúdos 

de cascalho para alcançar a permeabilidade maior do que a permeabilidade do 

aquífero. Areias grossas foram implantadas à montante e à jusante dos materiais 

reativos (BLOWES et al., 2000). 

Um ano após a instalação, as concentrações de sulfato caíram de 2400-3800 

mg/L para 110-1900 mg/L, conforme as águas atravessavam a barreira permeável. 

As concentrações de ferro caíram de 740-1000 µg/L para <1-91 µg/L, e os valores 

de alcalinidade aumentaram de 60-220mg/L (CaCO3) para 850-2700 mg/L. Uma 

comparação dos níveis de potencial geração de acidez com os níveis de alcalinidade 

indicavam que a água que entrava na barreira geraria acidez quando exposta ao 

oxigênio da atmosfera. A água que saía da barreira tinha excesso de alcalinidade e 

iria consumir acidez quando descarregada do aquífero (BLOWES et al., 2000). 

Como resultado da implantação da barreira, a água da pluma iria iniciar um 

processo de neutralização do pH do sistema de recebimento de água de superfície. 

Concentrações de níquel dissolvido decaíram de 30 µg/L à montante da barreira 

para <0,2 µg/L no interior e à jusante da barreira. Um apanhando da quantidade de 

bactérias redutoras de sulfato indicava uma abundância destas espécies dentro da 

barreira e um elevado número das mesmas à jusante do aquífero (BLOWES et al., 

2000). 

Em março de 1997, um projeto piloto de uma barreira reativa com material 

reativo similar à barreira de Nickel Rim, além de folhagem e lascas de madeira, foi 

implantado em um pátio industrial em Vancouver, Canadá (MCGREGOR et al., 1999 

apud BLOWES et al., 2000). A barreira utilizando lodo biodegradável foi instalada no 

caminho de uma pluma de água subterrânea contendo Cádmio, Cobre, Niquel, 

Chumbo e Zinco. Concentrações de cobre dissolvido decaíram de 300 µg/L para <5 

µg/L dentro da barreira. As concentrações de cádmio, níquel, chumbo e zinco 
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apresentaram decaimentos similares, com concentrações de efluente geralmente 

abaixo dos limites de detecção dos instrumentos de leitura (BLOWES et al., 2000). 

Entretanto, alguns aspectos podem ser destacados no que diz respeito ao 

desempenho das bactérias redutoras de sulfato em campo quando comparados ao 

seu desempenho em ensaios de laboratório. Gibert et al. (2002) realizaram testes 

com o objetivo de obter esta comparação e apresentar algumas limitações para as 

implantações em campo de barreiras com material reativo constituído de bactérias 

redutoras de sulfato. Foi concluído que a utilização de bactérias redutoras de sulfato 

pode ser viável para o tratamento de águas ácidas, sendo que a escolha de uma 

eficiente e amplamente disponível fonte de matéria orgânica é fundamental para 

reduzir o custo de implantação e melhorar a eficiência do tratamento. Os resultados 

de laboratório mostraram que as misturas contendo múltiplas fontes de matéria 

orgânica seriam destacadas como as melhores alternativas.  

É também conveniente destacar a necessidade de suplementar um simples 

substrato de carbono através da adição de materiais fontes de nutrientes como 

nitrogênio, fósforo e potássio, para manter uma reação contínua da atividade 

bacteriana. 

Outro aspecto importante é a temperatura da água subterrânea. Quando a 

reação de tratamento é feita através da mediação de bactérias, levar em 

consideração as mudanças de temperatura da água subterrânea é um aspecto 

crítico para prever as taxas de remoção de contaminante. Um trabalho realizado por 

BENNER et al. (2002) indicou que o efeito da temperatura da água na redução de 

sulfato segue uma regra básica segundo a qual, para cada aumento de 10ºC da 

temperatura da água, a taxa do resultado da reação aumentaria duas vezes.  

Meyer et al. (2006) utilizaram e calibraram um modelo matemático com um 

conjunto detalhado de dados de monitoramento de campo de uma barreira reativa 

permeável orgânica descrita por Benner et al. em 1999. Este estudo permitiu 

investigar os efeitos das variações sazonais, espaciais e declínio das taxas de 

redução de sulfato com o aumento da idade da barreira. Blowes et al. (2000) 

discutem o funcionamento de BRPs orgânicas instaladas em Ontario e na região 

industrial de Vancouver, nas quais foi observada a diminuição da concentração de 

cobre, cádmio, chumbo e zinco para valores abaixo do limite de detecção. 
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3.3.2.2. Utilização de Bagaço de Cana para Tratamento de Águas Ácidas 

 

Materiais como calcário, estrume de bovinos, palha, serragem, mistura de 

cogumelos, turfa, lodo, cama de aviário (como fonte de nitrogênio) e rejeitos 

dolomíticos vêm sendo considerados parcialmente bem sucedidos como sistemas 

passivos de tratamento para atenuação de águas ácidas. Um aspecto comum entre 

estes materiais variados e de baixo custo é o fornecimento de matéria orgânica 

instável para sustentar bactérias redutoras de sulfato e de ferro juntamente com o 

desenvolvimento de condições anaeróbias e redução de condições neutras a 

alcalinas (GRUBB et al., 2000). 

Pode-se citar como exemplo o conteúdo de açúcar e celulose de resíduos da 

agricultura, utilizado pelos microrganismos capazes de gerar condições anaeróbias 

que possibilitam a imobilização de metais pesados e manutenção do pH. 

Os materiais fontes de carbono podem incluir carboidratos (por exemplo, 

açúcares) e materiais lignocelulósicos, como o bagaço de cana, folhagens, lascas e 

serragem de madeira, cascas de arroz, palha de milho, bagaço de cana, entre 

outros, sendo os materiais lignocelulósicos fontes de carbono durável, isto é, com 

degradação entre 5 e 10 anos (U.S. AFCEE, 2008; COCOS et al., 2002; GIBERT et 

al., 2004; NECULITA et al., 2007; HEMSI et al., 2010).  

Em experimentos de atenuação de águas ácidas utilizando serragem e palha, 

ocorreram a redução microbiana de ferro e a formação de filmes orgânicos, o pH 

aumentou para acima de 7, e reduções significantes em concentrações de alumínio, 

ferro e zinco foram documentadas (GRUBB et al., 2000). 

Experimentos similares envolvendo feno e alfafa em células de tratamento 

rapidamente esgotaram o carbono instável facilmente acessível e cessaram a 

atenuação das águas ácidas. Uma subsequente introdução de uma fonte de 

sacarose no interior destas células de tratamento restabeleceu imediatamente o 

tratamento das águas ácidas (GRUBB et al., 2000). Peptona e sódio foram utilizados 

como suplemento no tratamento de águas ácidas através de serragem (WAKAO et 

al., 1979 apud GRUBB et al., 2000). Em ambos os casos, a fonte de carbono 

instável era exógena.  

Bagaço de cana, ou seja, o material fibroso que é subproduto do processo de 

extração de cana de açúcar, parece ser idealmente adequado para servir como uma 

fonte de substrato orgânico para promover a remediação de águas ácidas, devido ao 
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seu teor de açúcar residual (de 2 a 5%), alto teor de umidade, presença de 

microrganismos como leveduras, fungos e actinomicetos, e grande área superficial 

quando picado, o que fazem o bagaço de cana muito suscetível à fermentação e 

decomposição. Uma vez que a cana de açúcar é amplamente cultivada entre os 

trópicos em muitos países em desenvolvimento, que também dependem das 

atividades de mineração, a reutilização do bagaço de cana em sistemas de 

tratamentos ambientais passivos para águas ácidas representa uma potencial 

solução de redução de custos para problemas ambientais de grande escala (GRUBB 

et al., 2000). 

Grubb et al. (2000) realizaram experimentos em laboratório para avaliar a 

utilização do bagaço de cana como substrato em barreiras reativas permeáveis e 

sua habilidade em imobilizar metais dissolvidos e manter o pH de águas ácidas. 

Uma solução ácida sintética com pH 2,32 e concentração total de metais de 169,05 

mg/L foi exposta à reação com o bagaço de cana em diferentes proporções de 

bagaço de cana em relação à quantidade de solução sintética, variando em volume 

entre 5:1 até 20:1, utilizando-se bagaço de cana puro, bagaço de cana 

suplementado com glicose e bagaço de cana suplementado com lodo digerido. O 

bagaço de cana puro não foi capaz de realizar mudanças significativas no pH ou até 

mesmo redução nas concentrações dos metais (alumínio, arsênio, cobre, ferro, 

manganês, zinco) depois de 180 dias, exceto por um possível efeito de diluição. As 

misturas de bagaço de cana suplementadas com açúcar ou lodo digerido produziram 

pH entre 4 e 6,5 e reduções das concentrações de cobre dissolvido, chumbo e zinco 

acima de 95%. O composto chumbo apresentou reduções significativas também em 

bagaço de cana sem aditivo, indicando que o bagaço pode imobilizar chumbo sem 

adição de outros substratos. Ao contrário de outros resíduos orgânicos, o 

desempenho das amostras de bagaço de cana com e sem adição de glicose sugere 

que a adição de carbono exógeno estável ao bagaço não é necessária para 

tratamento de águas ácidas (GRUBB et al., 2000). 

Mais recentemente, estudos da eficiência do bagaço de cana como substrato 

fonte de carbono para as BRS e da cama de aviário como possível aditivo de fontes 

de nitrogênio foram realizados através de ensaios laboratoriais de batelada (DE 

MATTOS e HEMSI, 2012; DE MATTOS, 2013), para testar a remediação de uma 

solução sintética de drenagem ácida de mineração. Foram montados reatores 

anaeróbios em garrafas PET de 2 litros, variando a proporção da mistura do meio 
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reativo (proporção bagaço de cana x cama de aviário). Os experimentos foram 

realizados durante 78 dias com amostragens semanais para verificação da evolução 

da redução de sulfato. Os melhores resultados de redução de sulfato foram obtidos 

nos reatores que continham como meio reativo a mistura de 30% de bagaço de cana 

e 20% de cama de aviário. Segundo De Mattos e Hemsi (2012) com base na 

literatura, o melhor desempenho já era esperado pela mistura de um substrato fonte 

de carbono e um substrato fonte de nutrientes na proporção Carbono/Nitrogênio 

entre 10 e 30 em massa seca. Nestas condições, pôde ser observado que as 

concentrações finais de sulfato diminuíram de aproximadamente 30% (de 5.000 

mg/L para 3.500 mg/L). Além da redução de sulfato, foram observadas outras 

características que indicaram a atividade das BRS nestes reatores: a solução 

tornou-se escura, pela provável formação de precipitados de sulfetos metálicos, 

acompanhado de um forte odor característico de sulfeto de hidrogênio. Além disso, 

os resultados de pH dentro da faixa ideal de redução de sulfato (entre 5 e 7) e as 

medições de ORP (em torno de -200mV), indicaram a obtenção de um ambiente 

propício às atividades das bactérias. 

 

 

3.4. BARREIRAS REATIVAS PERMEÁVEIS (BRPS) 

 

3.4.1. CONCEPÇÃO DA TÉCNICA 

 

A tecnologia denominada “Barreira Reativa Permeável” pode ser definida 

como: 

 

A colocação de um meio reativo no subsolo, projetado para 

interceptar a pluma contaminada, proporcionar um caminho de fluxo através 

do meio reativo, e transformar o(s) contaminante(s) em formas 

ambientalmente aceitáveis para atingir as metas de concentração de 

remediação à jusante da barreira. (USEPA, 1998). 

 

O conceito da BRP é relativamente simples. Um material reativo permeável, 

consistido de um meio reagente permanente, semi-permanente ou substituível é 

colocado no subsolo transversalmente à direção da pluma de água subterrânea 

contaminada, que deve atravessar a barreira conforme escoa normalmente sob seu 
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gradiente natural, criando assim um sistema de tratamento passivo (Error! 

Reference source not found.).  

 

 

Figura 3.4 - Conceito de Barreiras Reativas Permeáveis.(USEPA, 1998). 

 

Conforme os contaminantes atravessam o material reativo, determinadas 

reações ocorrem, pelas quais os contaminantes são transformados em materiais 

menos nocivos, não tóxicos ou em espécies imobilizadas. As BRPs não são, 

portanto, barreiras projetadas para as águas subterrâneas, mas sim para os 

contaminantes presentes nas mesmas.  

Além disso, são projetadas para serem mais permeáveis que os materiais 

presentes no aquífero circundante, permitindo que as águas subterrâneas possam 

fluir facilmente através da barreira, não alterando significativamente as 

características hidrogeológicas da água subterrânea (BLOWES et al., 1997). 

A Tabela 3.2 apresenta um resumo das principais vantagens e desvantagens 
das BRPs. 

 

3.4.2. HISTÓRICO 

 

A remediação de águas subterrâneas é mais comumente realizada através do 

método denominado pump and treat, ou seja, as águas subterrâneas contaminadas 

são extraídas por bombeamento e enviadas para tratamento antes de serem 

reinjetadas no subsolo ou descartadas (Figura 3.5).  
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O método pump and treat requer o fornecimento de energia contínua para 

bombear água dos poços de extração. Geralmente, estes sistemas devem ser 

operados por um longo tempo. Como consequência, os custos relativos a este 

método de remediação são substanciais. 

 

Tabela 3.2 - Principais vantagens e desvantagens das BRPs 
 

Vantagens Desvantagens 
 

Baixo custo de implantação, operação e 
manutenção 

 
O tempo de operação pode ser longo; 

 
Não necessita de uma logística operacional 

complexa, como em estações de 
tratamento, remoção de contaminantes e/ou 

tratamento dos mesmos 

 
Pode ser necessária a troca do material 

reativo após um certo período de operação, 
gerando resíduos e custos para destinação 

dos mesmos 
 

Pode ser associada à outras técnicas de 
remediação, como biorremediação 

 
Podem ocorrer obstruções na barreira 
devido à precipitação de substâncias 

inorgânicas ou micro-organismos 
 

 
Não necessita de área em superfície 

 
O tempo de operação pode ser longo; 

 
Exposição aos contaminantes diminuída ou 

inexistente 
 

 
Caracterização hidrogeológica do local é 

complexa; 

Fonte: BOSCOV, 2008. 

 

 

Figura 3.5 - Conceito do Sistema de Bombeamento e Tratamento (Fonte: PETER, 
2012). 



40 
 

 Alternativas a esses métodos são sistemas passivos que dependem da 

utilização do sistema hidráulico natural da água subterrânea. Crescêncio Junior 

(2008) apresenta um breve relato do desenvolvimento do conceito das Barreiras 

Reativas Permeáveis.  

A remediação de aquíferos contaminados utilizando BRP surgiu com a 

utilização de ferro de valência zero para degradação de compostos organoclorados, 

na Universidade de Waterloo, no Canadá, no início dos anos 90 (REYNOLDS et al., 

1990).  

O trabalho de Sweeny e Fischer, em 1972, é considerado o primeiro registro 

da utilização de metais na decomposição de compostos organoclorados. Esta 

técnica foi consolidada a partir da descoberta casual de que poços de 

monitoramento com revestimento de ferro degradavam os compostos 

organoclorados presentes em água subterrânea.  

Em 1989, o potencial das barreiras reativas permeáveis (BRP) foi reconhecido 

mais claramente e desenvolvido pela Universidade de Waterloo, no Canadá. 

Naquela época, investigações, pesquisas e ensaios laboratoriais levaram à 

construção da primeira demonstração em grande escala de uma barreira reativa 

permeável in situ, em Borden, Ontário, Canadá (BLOWES et al., 2000).  

Com isto, a universidade registrou várias patentes no Canadá, Estados 

Unidos e Comunidade Europeia, dando origem à empresa EnvironMetal 

Technologies Inc. para sustentar os negócios relacionados à nova tecnologia. Esta 

empresa foi responsável pela instalação da primeira barreira reativa, em Sunnyvale 

– Califórnia, EUA, no ano de 1995.  

Em menos de uma década, até 1998, mais de 500 estudos e projetos em 

escala mundial refletiram o grande interesse no desenvolvimento desta tecnologia. 

Estima-se, que até meados de 2005 haviam sido instaladas mais de 120 barreiras 

reativas nos EUA, Japão, Austrália e Europa - considerando somente aquelas que 

utilizaram ferro de valência zero como substrato (ITRC, 2005). 

Philips (2008) ressalta que, embora as barreiras reativas venham sendo cada 

vez mais utilizadas como solução de remediação em todo o mundo, poucas foram 

instaladas em países em desenvolvimento. 

No Brasil, o registro da primeira barreira reativa instalada foi no ano de 1999 

em área industrial em Parelheiros, SP (SALLES E DUARTE, 2005), contendo ferro 

zero valente para tratar uma pluma de solventes organoclorados. Outra aplicação 
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concomitante foi uma barreira reativa preenchida com areia e carbono ativado para 

conter uma pluma de mercúrio (NOBRE et al., 2004; NOBRE, 2007), nas imediações 

do polo petroquímico de Camaçari/BA. A técnica de remediação tinha como objetivo 

o tratamento da pluma de água subterrânea contaminada com mercúrio por 

adsorção.  

Desde então, as barreiras reativas foram aos poucos ganhando espaço 

dentro dos projetos de remediação de consultorias ambientais brasileiras - sendo 

uma das técnicas mais pesquisadas - como uma técnica de remediação com custos 

de instalação, manutenção e operação menores quando comparados às técnicas de 

remediação in situ mais comumente utilizadas (NOBRE, 2007). O pequeno número 

de aplicações comerciais até os dias de hoje indica que foi e vem sendo percorrido 

um longo caminho desde o estudo-piloto até a execução nos campos de aplicação 

em escala real.  

Blowes et al. (2000) indicaram várias questões de investigação relativas à 

tecnologia BRP:  

• Processos no meio reativo e aquíferos; 

• Condições hidrogeológicas; 

• Materiais apropriados para paredes reativas,  

• Concepção e construção; 

• Avaliação da eficiência em longo prazo; 

• Tratamento de mistura de contaminantes; 

• Normas técnicas para projeto, construção e monitoramento. 

 

Embora ainda muitas questões permaneçam sem resposta, muitos exemplos 

de casos reais de degradação de contaminação vêm comprovando um potencial de 

redução de custos significativo em mais de 30% quando barreiras reativas 

permeáveis são utilizadas como alternativa ao tratamento pump and treat 

(CRESCENCIO JUNIOR, 2008). 

A Figura 3.6 mostra os custos comparativos entre as duas técnicas de 

remediação; funnel and gate e continuous wall referem-se a configurações de 

barreiras reativas permeáveis. 
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Figura 3.6 - Custos comparativos entre pump and treat e BRP (MERL, 2002). 

 

3.4.3. MECANISMO DE REMOÇÃO DOS CONTAMINANTES 

 

Esta tecnologia pode remediar aquíferos contaminados por compostos 

orgânicos e inorgânicos, tais como: solventes clorados, pesticidas, metais pesados, 

nitrato, sulfato, fosfato, drenagens ácidas e hidrocarbonetos de petróleo.  

Para cada tipo de remoção de contaminantes está relacionado um determinado 

reator, sendo que o reator utilizado em mais de 50% dos casos é o ferro de valência 

zero.  Os mecanismos de remoção podem ser de natureza química, biológica ou 

física. A Tabela 3.3 apresenta os mecanismos de remoção e reatores mais 

usualmente utilizados.  

 

3.4.3.1. Barreiras de Tratamento Químico 

 

As barreiras reativas que envolvem reações químicas transformam os 

contaminantes em compostos químicos diferentes. O objetivo é produzir compostos 

menos tóxicos ou menos móveis que os originais. Estas transformações envolvem 

reações de óxido-redução, nas quais o contaminante é reduzido e o meio reativo é 

oxidado. A transferência de elétrons do meio reativo para o contaminante necessita 

de condições termodinâmicas e cinéticas favoráveis. 
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Tabela 3.3 - Reatores mais comuns utilizados em barreiras reativas 

Meio Reativo 
 

Mecanismo de Remoção 
 

Contaminantes Removidos 

 
Ferro com valência zero 

 

 
Redução química 

 

 
Alifáticos clorados, DDT, 

DDD, DDE, nitroaromático, 
pesticidas, Cr e U, 

Compostos Orgânicos 
Voláteis 

 
Compostos que liberam 

oxigênio e nitrogênio 
 

 
Degradação microbiana 

 
BTEX 

 
Fonte de Carbono Durável 
(Bagaço de Cana / Lascas 

de Madeira) 
  

Óxido-redução (Atividade 
Bacteriana) Sulfato, Metais (Precipitação) 

Solos / Zeólitas modificados 
com surfactantes Sorção Orgânicos não polares 

Carvão ativado, carvão e 
turfa Sorção Benzeno, Sr-90, Hg, U, Mo, 

Tc-99 

Fonte: ITRC, 2005, adaptado  

 

O meio reativo mais utilizado neste tipo de barreira são os metais de valência 

nula. Os metais mais utilizados são o ferro, o estanho e o zinco, que são agentes 

capazes de reduzir muitos contaminantes encontrados no meio ambiente. Desses 

metais, o Fe é o mais pesquisado e a maioria das barreiras reativas instaladas 

apresentam este material como meio reativo, principalmente para remediação de 

compostos clorados alifáticos, como dicloretano e tricloetileno, e também cromatos e 

pesticidas (BLOWES et al., 2000). 

As principais barreiras de tratamento químico são as barreiras de sorção. Os 

contaminantes são removidos da pluma por meio da partição da fase dissolvida no 

meio sólido, no caso o reator. Os mecanismos de sorção são classificados com 

adsorção, absorção e reações de precipitação. A adsorção tem recebido mais 

atenção como um mecanismo viável para remoção de contaminantes em barreiras 

permeáveis reativas, pois combina três mecanismos possíveis: 

• Expulsão hidrofóbica;  

• Atração eletrostática;  
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• Reações de coordenação de superfície (hidrólise, ponte de hidrogênio); 

 

O uso de materiais de remoção química de contaminantes em barreiras 

reativas apresentam a desvantagem de sua eficiência estar intrinsecamente 

relacionada com a geoquímica da água subterrânea (ex. pH, ânions e cátions 

maiores). Os materiais mais usados em barreiras de sorção são: zeólitas, óxidos, 

agentes precipitantes e material húmico (SCHERER et al., 2000). 

 

3.4.3.2. Barreiras de Tratamento Biológico ou Barreiras Reativas Permeáveis 

Orgânicas  

 

As biobarreiras utilizam a biodegradação para tratamento de água 

subterrânea contaminada. Os processos de biodegradação estão ligados ao 

mecanismo de respiração dos microrganismos. Sob condições aeróbias, os 

microrganismos reduzem o oxigênio (O2) e oxidam um contaminante orgânico. Em 

ambientes anaeróbios os microrganismos também oxidam o contaminante orgânico 

mas o fazem junto com redução de nitrato, sulfato, óxido férrico e dióxido de 

carbono, dependendo da substância predominante. Em casos especiais de 

organoclorados, estes podem ser reduzidos atuando como receptores terminais de 

elétrons por bactérias especiais (halo-respiração). Este tipo de barreira também 

pode ser chamada de “Barreira Reativa Permeável Orgânica”. 

Em algumas destas barreiras reativas são utilizados compostos que liberam 

oxigênio para estimular a biodegradação aeróbia de hidrocarbonetos 

monoaromáticos, com benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX). Em 

contrapartida, a liberação de oxigênio pode promover a precipitação de óxidos 

metálicos e reduzir a permeabilidade da barreira. Algumas barreiras contendo 

equivalentes redutores, como por exemplo a matéria orgânica, têm sido usadas para 

interceptar e estimular biodegradação anaeróbia de contaminantes sensíveis às 

reações de óxido-redução  (CRESCÊNCIO JUNIOR, 2008). 

A atividade da microbiota presente nos materiais orgânicos sólidos utilizados 

como meio reativo em uma BRP orgânica libera produtos secundários do 

metabolismo (ácidos graxos, H2, metano) necessários para a atividade das bactérias 

responsáveis pela remediação. 
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A Error! Reference source not found. apresenta o principio de 

funcionamento de uma BRP orgânica redutora de sulfato, através de um esquema 

de processos de degradação bacteriana de matéria orgânica em condições 

anaeróbias.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 - Esquema de Processos de Degradação Bacteriana de Matéria Orgânica 
em Condições Anaeróbias com Ênfase em Redução de Sulfato (LOGAN et al.,2005). 

 

A redução de sulfato tem início com as macromoléculas orgânicas complexas 

(proteínas, polissacarídeos e lipídeos), que na presença de água sofrem hidrólise e 

fermentação, resultando em monômeros, tais como: aminoácidos, açúcares e ácidos 
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graxos. Uma vez disponíveis no sistema, estas substâncias são utilizadas pelos 

microrganismos fermentadores, produzindo diversos substratos de baixo peso 

molecular, tais como o lactato, propionato, butirato e acetato, através de uma nova 

fermentação, também liberando moléculas de hidrogênio (H2). Esses produtos 

provenientes da nova fermentação, que são compostos orgânicos solúveis, uma vez 

na presença de sulfato, são consumidos pelas bactérias redutoras de sulfato, 

gerando subprodutos como dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Ou seja, as 

BRS promovem a oxidação dessas fontes de carbono e a redução de sulfato a 

sulfeto. A energia resultante é utilizada pelas bactérias para crescimento e 

proliferação. 

Os materiais de preenchimento de uma BRP orgânica redutora de sulfato 

devem englobar: fontes de carbono durável (i.e., entre 5 e 10 anos de tempo de 

degradação), fontes de nutrientes (fosfato e nitrato), material de tamponamento 

(carbonato de cálcio), inóculo bacteriano (por exemplo, esterco bovino) e suporte 

para o material orgânico (NECULITA et al., 2007). As fontes de carbono durável 

podem ser provenientes de materiais lignocelulósicos (bagaço de cana, folhagens, 

lascas de madeira etc.), sendo que preferencialmente consistam em resíduos 

agrícolas de baixo custo e localmente disponíveis, a fim de se obter maior 

viabilidade técnico-econômica.  

Morris (2009) apresenta três estudos de caso onde a implantação de BRPs 

orgânicas foi uma solução muito eficiente para remoção de compostos orgânicos 

voláteis (como PCE e produtos degradantes) em longo prazo (entre 5 e 10 anos). 

Estes estudos de caso mostraram uma redução entre 70 e 99% de concentrações 

de VOCs em amostras coletadas a jusante das barreiras após um período de 5 anos 

contados a partir da implantação. Os custos de instalação das BRPs orgânicas, 

neste caso, variaram entre 150 a 500 dólares americanos por metro linear, sendo 

que as barreiras tinham em média 6 m de profundidade. Este caso também fornece 

evidências da geração de condições anaeróbias em longo prazo (mais que 5 anos), 

além dos baixos custos de manutenção das BRPs orgânicas.  

 

3.4.4. CONFIGURAÇÃO DAS BRPS 
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As configurações de barreiras reativas permeáveis mais frequentemente 

utilizadas em aplicações de campo são as seguintes: parede contínua e funil-e-

portão (funnel-and-gate). 

A barreira de parede contínua consiste em uma simples zona reativa instalada 

perpendicularmente ao fluxo do contaminante, de acordo com a largura e a 

profundidade da pluma. É recomendada para aquíferos rasos, onde a pluma de 

contaminação é estreita e o tratamento de baixo custo. Esta técnica apresenta a 

vantagem de minimizar a velocidade de fluxo através do reator e maximizar o 

contato entre os grãos do material reativo com o contaminante (OLIVEIRA, 2011). 

A configuração do tipo funil-e-portão é constituída de uma seção impermeável 

(funil) que tem a finalidade de direcionar o contaminante para a seção permeável 

(portão), onde se encontra o material reativo. Este tipo de barreira permite o controle 

da zona de tratamento. Para sistemas que requerem remoção ou substituição do 

reator depois de um determinado período de tempo, esta configuração fornece a 

possibilidade de localização da zona de tratamento com maior facilidade. Uma 

desvantagem desta técnica é o aumento da velocidade de fluxo dentro do reator, o 

que deve ser levado em consideração em relação ao tempo de contato do 

contaminante com o material reativo e a espessura da célula reativa, pois com um 

aumento da velocidade diminui-se o tempo de residência do contaminante na zona 

reativa. Entretanto, se o tratamento necessitar de um maior tempo de contato, pode-

se aumentar o comprimento do reator na direção paralela ao mesmo (CRESCENCIO 

JUNIOR, 2008). Esta configuração é também indicada nos casos em que a direção 

da pluma de contaminação não está perfeitamente definida ou apresenta variações 

cíclicas. Esta abordagem de construção permite a incorporação de outras 

características, tais como zonas de tratamento adicional ou zonas de monitoramento 

(STENGELE & KÖHLER, 2001). 

Estas barreiras podem ser configuradas de variadas formas e tamanhos, 

dependendo principalmente das características hidrogeológicas e geométricas do 

local a serem implantadas e também das características dos contaminantes a serem 

tratados, bem como da escolha e custo do material reativo.  

A Figura 3.8 e Figura 3.9 ilustram, respectivamente, as configurações BRPs 

do tipo parede contínua e funil-e-portão. 

 



48 
 

 

Figura 3.8 - BRP do tipo Parede Contínua (Fonte: Adaptado de USEPA, 1998). 

 

 

Figura 3.9 - BRP do tipo Funil-e-Portão (Fonte: Adaptado de USEPA, 1998). 

 

Quando se faz necessária a utilização de materiais reativos de custo 

relativamente alto, a configuração funil-e-portão é a mais recomendada, pois a zona 

reativa deste tipo de barreira requer menos material. Entretanto, o custo da 

construção das barreiras contínuas costuma ser menor do que as barreiras do tipo 

funil-e-portão. Consequentemente, um balanço de custo deve ser feito entre o custo 

do material reativo e o da construção da barreira, de acordo com o poluente alvo e a 

meta de remediação a ser atingida. Meios reativos múltiplos, construídos em séries 

(ou em sucessões) podem ser instalados na configuração funil-e-portão 

(GAVASKAR, 1998). 

Geralmente, as técnicas de instalação convencionais de uma BRP não 

atingem profundidades superiores a 20 metros. Entretanto, novas técnicas de 

construção, como o slurry injection (injeção de cimento) e hidrojateamento, vêm 

sendo capazes de superar esta limitação de profundidade (VIDIC, 2011). 
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3.4.5. LIMITAÇÕES DA TÉCNICA  

 

O principal problema que afeta o desempenho e a vida útil das barreiras 

reativas é a colmatação devida à precipitação de minerais no reator, resultante tanto 

de processos químicos quanto biológicos, dependendo da natureza do meio reativo, 

podendo ser classificados conforme descrito a seguir. A utilização da técnica 

também pode ser limitada pelas características do subsolo e do fluxo subterrâneo. 

 

3.4.5.1. Efeitos Causados pelos Processos Químicos 

 

As barreiras reativas que utilizam Fe0 apresentam corrosão e precipitação de 

minerais que alteram a superfície do metal. Alguns estudos pilotos mostram que 

essas alterações diminuem a reatividade do ferro e que a precipitação de minerais 

diminui o fluxo através da barreira.  O efeito de colmatação consiste na precipitação 

de minerais no sistema de entrada da barreira devido à presença de oxigênio 

dissolvido no fluxo influente. A perda de porosidade em barreiras com reatores de 

ferro de valência nula em curto prazo parece estar relacionada com precipitação de 

Fe(OH)2 e filmes de hidrogênio gasoso na superfície dos grãos de ferro. Em 

condições anaeróbias o ferro do reator é reduzido pela água. Isto leva a um aumento 

do pH que pode propiciar a precipitação de hidróxido ferroso. Deve-se ressaltar que 

o efeito de colmatação só ocorrerá em aquíferos com altas taxas de oxigênio 

dissolvido (MACKENZIE et al., 1999). 

Nestes casos, para se minimizar a perda de porosidade, usam-se partículas 

de ferro de diâmetro maior e mistura-se areia de granulometria semelhante aos 

grânulos de ferro. Em barreiras instaladas, faz-se um monitoramento do reator com 

coletas de amostras do material reativo com auxílio de furos de sondagem, para que 

sejam submetidos a análises visuais do desenvolvimento de minerais precipitados 

(MACKENZIE et al., 1999).  

 

3.4.5.2. Efeitos Causados pelos Processos Biológicos 

 

A atuação de microrganismos também pode interferir diretamente na vida útil 

de uma barreira reativa. Os processos resultantes da ação microbiana podem 

dificultar ou intensificar o desempenho hidráulico da barreira. Dependendo da 



50 
 

geoquímica do aquífero, os micro-organismos podem reduzir a porosidade, 

induzindo a colmatação, através dos seguintes processos: 

• Formação de biofilme;  

• Contribuição para a precipitação de minerais;  

• Formação de bolhas de gás. 

 

A formação de biofilme e precipitados afeta a reatividade da barreira e sua 

eficiência no tratamento da água contaminada. Em contrapartida, os micro-

organismos podem favorecer a permeabilidade da barreira, ou contribuindo na 

dissolução de minerais ou consumindo as bolhas de gases produzidas por 

processos abióticos (KAMPBELL et al.,1996). 

 

3.4.5.3. Efeitos Causados pelos Processos Físicos e Hidrogeológicos 

 

Um dos maiores limitantes físicos da implantação de barreiras reativas é a 

caracterização estratigráfica do subsolo onde se pretende instalar a barreira. O 

subsolo deve possuir condutividade hidráulica suficiente para que o contaminante 

possa ser transportado até a barreira e continue após a sua passagem pelo meio 

reativo, para que a pluma não permaneça confinada no aquífero após o processo de 

remediação. Isto depende não só da velocidade do fluxo do aquífero como também 

da composição granulométrica do subsolo. Geralmente, um subsolo que possui em 

sua estratigrafia algumas lentes de areia ou material com condutividade hidráulica 

similar, em torno de 10-5 m/s, apresenta maiores chances de ser adequado para a 

técnica de remediação por barreira reativa. Além disso, a heterogeneidade da 

condutividade hidráulica do aquífero poderá provocar fluxo preferencial e 

canalização no transporte dos contaminantes. Localmente, velocidades intersticiais 

mais altas poderão diminuir o tempo de residência do contaminante no interior da 

barreira, comprometendo o tratamento. Tal aspecto foi modelado por Hemsi e 

Shackelford (2006). 

  

3.4.6. ASPECTOS DE PROJETO DE UMA BARREIRA REATIVA 

  

Em linhas gerais, o projeto de uma barreira reativa envolve várias etapas. A 

etapa inicial constitui a caracterização da área contaminada sob os aspectos 
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geológicos, hidrogeológicos, geotécnicos e ambientais (caracterização da 

contaminação). Com base nos dados coletados nesta fase anterior, estabelece-se a 

escolha e avaliação de alguns materiais que podem potencialmente ser utilizados na 

célula reativa que irá constituir a barreira. Esta avaliação é feita por meio dos 

Ensaios de Equilíbrio em Lote e Coluna. Em algumas situações são realizados 

ensaios em escala piloto (BLOWES et al., 2000). 

Após esta etapa, procede-se com o dimensionamento dos aspectos 

hidráulicos, geoquímicos e geotécnicos para definição do projeto final da barreira 

reativa permeável. A Figura 3.10 apresenta um fluxograma com as principais etapas 

da elaboração do projeto de uma BRP. 

 

3.4.6.1. Caracterização da Área Contaminada 

 

O projeto de uma barreira reativa, assim como qualquer projeto de 

remediação, deve dispor das informações existentes em relatórios anteriores, 

realizados nas etapas antecedentes, tais como: caracterização geológica e 

hidrogeológica do local, fotos aéreas, mapas do local, perfis dos poços, relatórios de 

monitoramentos e descrição de feições presentes na superfície e subsuperfície que 

posam inviabilizar a instalação da barreira. Caso estes dados não sejam subsídios 

satisfatórios para o projeto da barreira reativa, devem ser complementados pelas 

informações listadas na Tabela 3.4. 

A identificação do tipo e da concentração dos contaminantes é fundamental 

para se investigar sua susceptibilidade de degradação ou sorção diante de um 

determinado tipo de material utilizado na célula do reator (GAVASKAR, 1999).  
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Figura 3.10 - Etapas de um projeto de Barreira Reativa Permeável (BRP) (Fonte: GAVASKAR, 1999). 
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Tabela 3.4 - Caracterização da área contaminada para projeto de barreira reativa 
permeável.   

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

Contaminante 

Tipos e Concentrações 

Características de degradação na 

presença do reator a ser utilizado 

Taxas de degradação 

Geração de subprodutos 

Toxicidade 

Micro-organismos 

Tamanho e forma da pluma de 

contaminação 

Largura  

Profundidade  

Características do aquitardo 

Profundidade 

Espessura  

Descontinuidades 

Considerações geológicas e 

geotécnicas 

Estratigrafia 

Heterogeneidades 

Permeabilidade e Porosidade das 

Camadas 

Presença de sedimentos 

consolidados, pedregulhos, 

blocos de rochas 

Características hidrológicas do 

aquífero 

Profundidade do aquífero 

Velocidade da água subterrânea 

Gradientes hidráulicos e suas 

variações sazonais 

Padrão de fluxo 

Composição da água subterrânea 

pH, Eh, oxigênio dissolvido 

Íons dissolvidos 

Competição entre micro-

organismos 

Fonte: GUSMÃO, 1999  
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Com base em dados disponíveis de investigações ambientais detalhadas 

(exigidos pela CETESB), a largura da pluma do contaminante pode ser determinada 

com auxílio de mapa de isoconcentrações. Estes mapas podem também revelar a 

fonte dos contaminantes e a existência de caminhos preferenciais para sua 

migração. O mapa de plumas pode também ser usado para identificar a locação e o 

desenho da barreira permeável. 

Em muitos casos, a barreira é instalada próxima ao fim da pluma. O desenho 

da BRP é controlado parcialmente pela distribuição do contaminante. Em muitos 

casos, a barreira deveria ser instalada para captura da pluma inteira. Isto pode ser 

feito ou pela instalação da BRP através da largura inteira ou instalando uma 

pequena célula reativa flanqueada por paredes impermeáveis (MAYER et al., 2006). 

É importante conhecer a distribuição espacial em três dimensões do 

contaminante para que possa ser projetado um sistema eficaz de captura. Isto inclui 

identificação da profundidade e largura do aquífero contaminado, a concentração 

média e máxima e a taxa de movimentação da pluma. Também é importante 

caracterizar os processos significativos que afetam o espalhamento da 

contaminação em subsuperfície. Estes processos podem incluir os efeitos de 

reações de adsorção/retardamento, reações químicas, dispersão e movimento 

vertical da pluma devido aos efeitos da densidade do fluido (MAYER et al., 2006).  

Em muitos casos, alguns dos dados necessários já estariam disponíveis em 

outras etapas. Os dados adicionais podem incluir novas campanhas de amostragem 

e refinamento de amostragem em áreas de particular interesse. A caracterização do 

sistema de fluxo inclui estudos geológicos e hidrogeológicos. Em alguns casos, 

estes dados podem estar disponíveis de etapas anteriores e em outras vezes, é 

necessário complementá-los. As principais características a serem conhecidas neste 

item são: estratigrafia, tipo de solo, profundidade do nível d´água, direção de fluxo 

da águas subterrânea, velocidade da água subterrânea, condutividade hidráulica, 

porosidade, profundidade da camada confinante e da pluma.    

É muito importante a relação entre a velocidade de fluxo da água subterrânea 

e a cinética das reações. Enquanto velocidades baixas tornam a passagem do 

contaminante muito lenta pelo reator, configurando um tempo de residência 

excessivamente longo, altas velocidades, ao contrário, proporcionam pouco tempo 

para que as reações ocorram. Isto exigirá uma barreira com reator muito espesso 
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para que haja um tempo necessário para que as reações ocorram. A velocidade 

intermediária seria a ideal para um projeto de BPR (GAVASKAR et al., 1998).  

Os parâmetros hidrogeológicos, como: nível d’água, condutividade hidráulica, 

porosidade, gradiente hidráulico e velocidade e direção de fluxo da água são 

importantes para projetos de barreira reativa, assim como parâmetros físico-

químicos como, temperatura, pH, Eh e oxigênio dissolvido a ser medidos em poços 

de monitoramento (ROEHL et al., 2005).  

A amostragem fornece informação essencial sobre movimento da água e os 

níveis de contaminante. O monitoramento dos compostos inorgânicos fornece 

informações indispensáveis sobre as demandas do meio reativo. Parâmetros tais 

como pH, Eh (redox potencial) e oxigênio dissolvido são importantes para determinar 

se as condições do local favorecem a formação de precipitados inorgânicos.  Estas 

informações vão auxiliar nos estudos de viabilidade, locação da célula reativa, 

desenho, desenvolvimento e monitoramento (WAYBRANDT et al., 2002). 

 

3.4.6.2. Escolha do Material Reativo 

   

A seleção do material a ser utilizado na célula reativa de uma barreira 

permeável deve obedecer alguns critérios básicos, conforme GAVASKAR et al. 

(1998):   

•  O material deve ser reativo o suficiente para que as reações químicas 

degradem o contaminante durante um tempo de residência 

economicamente viável;  

• O material deve ser capaz de manter sua reatividade sob as condições 

geoquímicas específicas do aquífero por um tempo que seja também 

economicamente viável;  

• O tamanho das partículas do meio reativo deve ser suficiente para gerar 

uma porosidade que permita a captura da pluma de contaminação;  

• O material deve ter capacidade de manter a condutividade hidráulica do 

meio ao longo do tempo, evitando a formação de precipitados e uma 

consequente colmatação do reator;  

• Os produtos gerados pelas reações químicas entre o material do reator e o 

contaminante devem ser ambientalmente compatíveis;  
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• O material reativo deve ser disponível em larga escala por um preço 

viável.  

 Nesta seleção podem-se escolher dois ou três tipos de material que serão 

submetidos aos chamados Ensaios de Viabilidade. Estes ensaios geralmente são 

realizados em duas etapas: na primeira etapa são realizados os ensaios de 

equilíbrio em lote ou batelada e posteriormente, ensaios de coluna (GAVASKAR et 

al., 1998).  

 

3.4.6.3. Dimensionamento 

 

O dimensionamento é uma etapa do projeto de barreiras reativas que pode 

ser executada por meio de modelagem analítica e/ou modelagem numérica. Através 

desta, é possível determinar as características finais da barreira, tais como: locação, 

configuração (contínua ou funil-e-portão) e dimensões na célula reativa. A espessura 

da célula reativa pode ser dimensionada com modelagem analítica. 

Adicionalmente, é possível também avaliar o fluxo através do aquífero, a 

seleção do tamanho da partícula e condutividade hidráulica do meio reativo e 

prováveis problemas de fluxo (devido à redução da porosidade). Também deve ser 

avaliado o impacto das barreiras reativas no aspecto hidrogeoquímico da área 

contaminada. Alguns parâmetros como oxigênio dissolvido, pH, concentração de 

nitrato e sulfatos podem ser alterados, além da possível dissolução de materiais do 

aquífero e precipitações de compostos insolúveis (USEPA, 1998). Por exemplo, as 

barreiras de ferro zero valente para de-halogenação de organoclorados geram 

pluma de Cl-. 

Ainda não existem pacotes computacionais específicos para modelagem de 

BRP. Comumente, se utiliza uma combinação de técnicas de modelagem de fluxo 

subterrâneo e rastreamento de partículas para avaliar o efeito da condutividade 

hidráulica do aquífero e do meio reativo. Para a simulação de advecção, dispersão, 

difusão e algumas reações químicas básicas, tais como sorção e decaimento de 

primeira ordem, alguns pesquisadores usam o modelo MT3D (CRESCENCIO 

JUNIOR, 2008). Este programa é empregado para simulações de transporte de 

massa em plumas de contaminantes e pode ser utilizado em conjunto com um 

modelo de fluxo centrado em diferenças finitas, como o Modflow (método numérico). 

O Modflow é mais utilizado em casos onde a modelagem é realizada em 2D ou 3D, 
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necessitando também de uma maior quantidade de informações e dados de entrada, 

principalmente referentes às características hidrogeológicas.  

Modelagens unidimensionais (1D) podem ser realizadas por métodos 

analíticos e são, em geral, mais simples do que modelagens 2D e 3D. As 

modelagens analíticas são mais precisas do que as modelagens numéricas, pois 

fornecem os resultados exatos através de equações. As modelagens 2D e 3D são 

executadas por métodos numéricos justamente pela dificuldade da resolução por 

métodos analíticos de equações diferenciais parciais envolvendo mais de uma 

variável direcional (x e y no caso da 2D, e;  x,y e z no caso da 3D). 

As soluções analíticas da equação de transporte de contaminantes têm sido 

derivadas para uma variedade de condições de contornos (VAN GENUCHTEN e 

ALVES, 1982; SÉGOL, 1993 apud COSTA, 2000; LEIJ e TORIDE,1995 apud 

COSTA, 2004).  

Segundo Costa (2004), embora as soluções analíticas sejam obtidas para 

condições restritas, elas têm muitas aplicações, tais como a validação de programas 

computacionais, prognóstico do transporte de contaminantes a longo termo (tempo 

ou distância), a análise de sensibilidade do transporte de contaminantes e a 

determinação dos parâmetros hidrodispersivos em experimentos sob condições 

controladas em colunas ou lisímetro.  

Apesar de simples, as soluções analíticas necessitam de cuidadosa atenção 

referente às condições de contorno que são empregadas na análise matemática do 

problema físico; embora soluções analíticas para um meio finito têm sido 

desenvolvidas e estão sendo utilizadas para quantificar o transporte de 

contaminante, a maioria das soluções analíticas disponíveis considera o meio infinito 

ou semi-infinito.  

Costa e Castro (2007) apresentam um modelo numérico-analítico para 

transporte de contaminantes unidimensional em uma coluna de solo e concluem que 

as concentrações de saída calculadas pelo modelo proposto, pelo Método dos 

Elementos Finitos e por solução analítica de Bear (1979) não apresentam diferenças 

consideráveis. 

A adsorção, o decaimento radioativo e a degradação microbiana, assim 

como outros mecanismos de geração e captura de contaminantes (fontes e 

sorvedouros) podem ser incorporados na equação de transporte de contaminantes, 
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gerando diversas soluções analíticas, conforme compilação de Van Genuchten e 

Alves (1982). 

 

3.4.7. ENSAIOS PARA ESTUDO DE REAÇÕES DENTRO DA BRP 

 

A seguir serão apresentados os dois principais tipos de ensaios para 

investigar as reações que podem ocorrer dentro de uma barreira permeável reativa e 

quantificar a remoção do contaminante no meio reativo de estudo. 

 

3.4.7.1. Ensaio de equilíbrio em Lote  

 

O ensaio de equilíbrio em lote é um dos métodos recomendados para análise 

dos materiais que irão compor a barreira reativa. Através dos resultados obtidos 

neste ensaio, serão escolhidos os materiais mais adequados para posterior análise e 

aplicação em campo (USEPA, 1998).  

É também um ensaio comumente utilizado em estudos laboratoriais para 

avaliação da capacidade de alguns materiais de remover constituintes químicos em 

solução, sendo considerado o método mais comum para a obtenção do coeficiente 

de distribuição (USEPA, 1998). Esses ensaios são também mais rápidos, baratos e 

simples do que os ensaios de coluna e, além disso, permitem que seja feita uma 

comparação da influência de vários parâmetros sobre os resultados experimentais. 

O método de execução deste ensaio consiste basicamente em realizar a 

suspensão e agitação da mistura de uma determinada quantidade de massa 

conhecida do material sólido reativo com um volume de solução contaminada por 

um ou mais íons específicos, de concentração inicial conhecida, em um recipiente 

fechado, sob uma temperatura constante, por um tempo determinado. A quantidade 

de contaminante removida da solução pelo meio reativo é obtida pela diferença entre 

a concentração inicial da solução e a concentração analisada nas amostragens. 

 

3.4.7.2. Ensaios de Coluna  

 

Os ensaios de coluna em leito fixo são utilizados para determinação das taxas 

de remoção de contaminantes em condições que mais se aproximam da realidade, 

ou seja, do seu funcionamento previsto em campo. A obtenção dessas taxas é a 
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principal informação para estabelecer o tempo de residência para os contaminantes 

no material reativo.  

Uma vez determinados o tempo de residência e a vazão, pode-se calcular a 

espessura da zona de tratamento. Mesmo que esses ensaios sejam mais morosos e 

caros do que os ensaios de equilíbrio em lote, normalmente produzem resultados 

mais realistas do desempenho em campo, proporcionando uma melhor oportunidade 

de examinar os subprodutos das reações, além de fornecerem informações úteis 

sobre o desempenho em longo prazo (USEPA, 1998).  

Os ensaios de coluna em leito fixo são realizados em uma coluna cilíndrica 

vertical, preenchida com material reativo, de preferência com tamanho uniforme. O 

líquido contendo o soluto flui através do leito. O leito é considerado como fixo porque 

a vazão de operação é suficientemente baixa para não permitir que as partículas 

sólidas movimentem-se dentro da coluna, de modo que a força da gravidade sobre o 

sólido seja maior do que a força de arraste do fluido sobre as partículas e não ocorra 

a fluidização (KLEINÜBING, 2006 apud OLIVEIRA, 2011).  

 O sistema de alimentação da coluna pode ser por fluxo ascendente ou 

descendente, sendo o fluxo constante ou em pulso. O fluxo ascendente é mais 

indicado para minimizar os efeitos de caminhos preferenciais ocasionados pela ação 

da gravidade e para a remoção de ar. No sistema de fluxo constante, a vazão é 

mantida constante através da coluna durante todo o ensaio, sendo automaticamente 

complementada ou reduzida conforme as condições impostas pelos materiais 

constituintes nas colunas (diminuição/aumento dos vazios, por exemplo) através da 

utilização de uma bomba peristáltica.  

O processo de óxido-redução em sistema de coluna em leito fixo ocorre 

quando uma solução aquosa de concentração conhecida é introduzida na parte 

inferior da coluna (para fluxo ascendente), entrando em contato com a primeira 

parcela do meio reativo. Previamente ao início do transporte da solução aquosa, a 

coluna é saturada apenas com água deionizada através da mesma vazão em que 

será transportada a solução.  

 Uma vez em contato com o meio reativo, a solução aquosa passa a sofrer as 

reações de biodegradação esperadas.  A Figura 3.11 apresenta esquematicamente 

um sistema de ensaio de coluna em leito fixo. 
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Figura 3.11 – Sistema de coluna em leito fixo utilizado no estudo (Fonte: OLIVEIRA, 
2011). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. PANORAMA GERAL  

 

Para a investigação da viabilidade de aplicação de uma barreira reativa 

preenchida com bagaço de cana para a degradação de sulfato e remoção de metais, 

foram realizados os seguintes procedimentos: 

 

• Investigação da cinética da biotransformação do sulfato através da 

utilização do substrato bagaço de cana por meio de ensaios de coluna em 

leito fixo; ou seja, obteve-se uma função de degradação do sulfato em 

função do tempo em contato com o bagaço de cana; 

• Investigação da precipitação dos metais sulfetados em decorrência do 

contato dos íons metálicos com os sulfetos resultantes da degradação do 

sulfato pela atividade microbiana, por meio de análises químicas de fases 

líquidas e sólidas; 

• Desenvolvimento da modelagem matemática da barreira permeável para 

dimensionamento da espessura da barreira e estimativa do tempo de 

remediação, por meio de um modelo matemático de fluxo unidimensional e 

reação cinética de degradação; 

 

4.2. ESTUDO DE CASO DE LOCAL CONTAMINADO COM SULFATO E METAIS 

 

Um estudo de caso de local contaminado com sulfato e metais foi analisado 

anteriormente, para seleção das concentrações iniciais e das velocidades de fluxo a 

serem empregadas nos ensaios de coluna. Além disso, os dados obtidos foram 

utilizados para estimativa da velocidade de fluxo de água subterrânea utilizada como 

dado de entrada da modelagem matemática da barreira permeável.  

O local contaminado com sulfato e metais refere-se a uma unidade industrial 

situada no estado de São Paulo, situada em área residencial, à margem de um rio e 

adjacente à respectiva Área de Preservação Permanente. 

Este estudo de caso foi desenvolvido com base em relatórios técnicos de 

diferentes consultorias ambientais do setor privado, entre os anos de 2005 e 2012.  
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4.3. INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DA REATIVIDADE SULFATO-BAGAÇO DE 

CANA 

 

Os ensaios de coluna foram conduzidos no Laboratório de Geotecnia 

Ambiental do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e as análises químicas 

foram realizadas no Laboratório Semi-Industrial da Escola Politécnica da USP. 

Os ensaios em laboratório foram, na medida do possível, compatíveis com a 

barreira a ser eventualmente aplicada em campo no local contaminado de estudo, 

em termos de composição da solução de entrada, substrato e tempo de residência. 

 

4.3.1. PROGRAMAÇÃO DOS ENSAIOS 

 

Foram realizados 4 ensaios simultâneos, sob temperatura ambiente de 24ºC ± 

3°C, conforme características apresentadas na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1: Características dos ensaios 

ID da Coluna COLUNA 1 COLUNA 2 COLUNA 3 COLUNA 4 

Quantidade de  

Amostragens 
13 13 13 08 

Quantidade de 

Amostras Coletadas 
26 26 26 16 

Condições 

Específicas 

Anaeróbia – 

Meio Biótico 

Anaeróbia – 

Meio Biótico 

Anaeróbia – 

Meio Biótico 

Anaeróbia – 

Meio Abiótico 

(Adição de 

produto biocida) 

 

 

4.3.2. COMPOSIÇÃO DO MEIO REATIVO 

  

O meio reativo idealizado para ser montado nas colunas foi baseado em De 

Mattos (2013) e compreende uma mistura de: 

• materiais reativos para degradação de sulfato; 
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• materiais que garantam a permeabilidade do meio poroso, denominados 

materiais de base, e; 

• um inóculo bacteriano para acelerar as reações. 

Também segundo recomendação de De Mattos (2013), foi adicionado às 

colunas um agente neutralizador para correção de pH, carbonato de cálcio sólido 

(CaCO3), uma vez que pH abaixo de 5,0 pode ser prejudicial às bactérias  

Em uma coluna (Coluna 4), não foi inserido o inóculo e foi adicionado o 

composto químico glutaraldeído, que tem efeito biocida e é utilizado geralmente em 

limpezas hospitalares, para impedir a degradação microbiana e verificar a ocorrência 

de adsorção de sulfato e metais pelo meio reativo. 

  

• Materiais Reativos: 

a. Fonte de carbono durável: Bagaço de cana (Figura 4.1); 

b. Fonte de nutrientes: Nitrogênio, obtido através da adição de ureia 

na solução sintética da DAM, e Fósforo, pela adição do sal fosfato 

de sódio. 

 

 

Figura 4.1 - Bagaço de cana utilizado no estudo (Fonte: própria). 

 

O bagaço de cana utilizado para montagem das colunas nesta pesquisa foi 

obtido na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Setor de Açúcar e Álcool 

(ESALQ, USP). Este material é proveniente de atividades da usina de álcool da 
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região de Piracicaba em uma colheita realizada durante o primeiro bimestre de 2013, 

sendo do mesmo lote utilizado na dissertação de De Mattos (2013). O inóculo 

bacteriano utilizado foi o esterco bovino, obtido junto a uma fazenda da região de 

São José dos Campos, em setembro de 2014.  

Estes materiais permaneceram embalados em recipientes de vidro e/ou sacos 

plásticos e congelados em freezer horizontal do Laboratório de Geotecnia Ambiental 

do ITA a uma temperatura de -18ºC. 

A preparação do bagaço de cana previamente à montagem das colunas 

consistiu de secagem ao ar e peneiramento com a peneira número 4 da série de 

peneiras da ASTM (abertura da malha de 4,75mm), para obtenção de maior 

homogeneidade granulométrica (Figura 4.1). De Mattos (2013) determinou o teor de 

umidade de em torno de 5% para o bagaço de cana.  

 

• Materiais de Base: 

a. Areia normalizada média grossa, do IPT (ABNT NBR 7214: 1982) e 

Pedregulho, na proporção de 1:2 em volume (1 volume de areia 

para 2 volumes de pedregulho) (Figura 4.2); 

 

Figura 4.2 - Material de base: areia e pedregulho (Fonte: própria). 

 

• Material Inóculo Bacteriano:  

a. Esterco bovino, obtido em fazenda da região de São José dos 

Campos, diluído em água deionizada na proporção de 100 gramas 

por litro (Figura 4.3) e inserido em seringas inertes para facilitar a 

inoculação; 
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Figura 4.3 - Material inóculo bacteriano: esterco bovino (Fonte: própria). 

 

4.3.3. MONTAGEM DAS COLUNAS  

 

As colunas utilizadas foram constituídas de acrílico, de 40 cm de altura e 9 cm 

de diâmetro, com 4 pontos de amostragem, pertencentes ao Laboratório de 

Geotecnia do ITA por meio do Projeto FAPESP 2012/08797-2. 

As colunas foram vedadas sob condições anaeróbias e envolvidas por papel 

alumínio para proteção contra a incidência de luz, para evitar o estímulo ao 

crescimento dentro do reator de bactérias fototróficas que iriam passar a competir 

com as bactérias redutoras de sulfato (quimio-litoheterótrofas) pela fonte de carbono 

disponível. Tal proteção pode ser considerada justificável, dado que na aplicação em 

campo não ocorre a incidência da luz solar. 

Nos trechos de entrada e saída das colunas (primeiros e últimos 5cm), foi 

inserido um material filtrante composto pelo material de base, com areia média e 

pedregulho na proporção de 1:2 em volume. Foi também utilizado um filtro de 

geotêxtil de gramatura 300g/m² juntamente com um filtro de peneira de aço de 

abertura 1mm² na interface entre o material filtrante e o material reativo, ou seja, em 



66 
 

5 cm e 35 cm de altura, a partir da base da coluna. A Figura 4.4 apresenta as 

colunas finalizadas.  

A composição em massa seca dos materiais inseridos em cada coluna está 

apresentada na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Quantidades dos materiais inseridos nas colunas em massa seca 

Materiais  
COLUNA 

1 
COLUNA 2 COLUNA 3 COLUNA 4 

Materiais 

Reativos 

 

Bagaço de 

cana 

83,0 g 84,2 g 83,7 g 84,0 g 

Uréia * 0,1 g/L  0,1 g/L 0,1 g/L 0,1 g/L 

Materiais de 

Base 

Areia grossa e 

Pedregulho ** 
2365 g 2401 g 2385 g 2394 g 

Carbonato de 

Cálcio * 
3 g/L 3 g/L 3 g/L 3 g/L 

Material 

Inóculo 

Bacteriano 

Esterco bovino 

(dissolvido) *** 
∼20 mL ∼20 mL ∼20 mL Não inserido 

Agente 

Biocida 
Glutaraldeído * 

Não 

inserido 
Não inserido Não inserido 50 mL 

*  Materiais inseridos na solução sintética 
** 28,5 g de areia e pedregulho para 1 g de bagaço de cana   
*** 0,25 mL de esterco dissolvido para 1 g de bagaço de cana 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.4. Coluna Finalizada: (a) após preenchimento; (b) no quadro suporte 

(Fonte: própria). 

 

Durante a preparação da Coluna 1, misturou-se carbonato de cálcio (2% em 

base seca) com o material constituinte do meio reativo (bagaço de cana, areia e 

pedregulho) para correção de pH. Contudo, cogitou-se que a inserção do carbonato 

de cálcio diretamente no material sólido poderia não resultar em uma concentração 

uniforme ao longo do ensaio, devido à dissolução do mesmo pela solução sintética. 
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Portanto, decidiu-se adicionar o carbonato de cálcio à solução de entrada, em 

uma quantidade a ser definida durante a preparação da solução, até obter pH em 

torno de 6, com o intuito de manter a concentração de CaCO3 mais uniforme e 

controlável ao longo do ensaio. Considerou-se que a solução de entrada com pH 

muito ácido (abaixo de 4) poderia exterminar as populações de bactérias 

degradadoras e redutoras de sulfato. No estudo de caso, o aquífero contaminado 

apresenta pH em torno de 6. 

A seguir, procedeu-se à saturação das colunas com água deionizada. Após a 

saturação das colunas, a água deionizada foi circulada através das colunas por 

aproximadamente 30 dias. Esta operação teve como objetivo simular as condições 

de campo no caso de instalação de uma barreira reativa: simulando um tempo 

prévio de chegada da pluma de sulfato à barreira. Também foi possível verificar 

visualmente as condições dos materiais após um período de percolação de água 

através de toda a extensão da coluna. 

Imediatamente antes da introdução da solução sintética, foi realizada a 

introdução do inóculo bacteriano (Figura 4.5). Como pode ser observado na Tabela 

4.2, as colunas 1, 2 e 3 foram preparadas com adição de inóculo bacteriano. A 

coluna 4 foi preparada 34 dias após a finalização das colunas 1, 2 e 3, sem adição 

de inóculo bacteriano e com adição de substância química biocida (glutaraldeído), 

com o objetivo de verificar as taxas de remoção de sulfato e metais por adsorção 

pelo bagaço de cana e determinar a porcentagem de redução de sulfato 

exclusivamente por atividade bacteriana nas demais colunas. A quantidade de 

glutaraldeído foi definida com base em estudos de bancada realizados por De 

Mattos (2013). Grenne et al. (2006 apud DE MATTOS, 2013) apresentam uma 

revisão bibliográfica indicando o valor de concentração mínima do glutaraldeído para 

efeito biocida sobre as BRS, que impediu a geração de gás sulfídrico pelo período 

de 30 dias, na ordem de 5mM. Pereira (2011 apud DE MATTOS, 2013) apresenta 

valores ainda mais baixos (entre 50 e 100 mg/L) para ação biocida sobre bactérias 

pseudômonas. 
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Figura 4.5. - Introdução de Inóculo Bacteriano (Fonte: própria). 

 

A solução sintética foi introduzida nas colunas por meio de uma bomba 

peristáltica, com vazão operacional mínima de 0,088 mL/min. Estimou-se o tempo de 

residência da solução sintética na porção reativa em torno de 8 dias: 

• A vazão mínima operacional disponível na bomba peristáltica de 0,088 

mL/min (equivalente a 1,5x10-9 m³/s, da mesma ordem de magnitude que 

a vazão determinada durante a modelagem do fluxo subterrâneo); 

• Velocidade de Darcy ou vazão específica: 

% = &
' = 0,088+10-.. 4

60. 1. 0,09² = 2,31.10-67/8 
• Extensão da porção reativa de 30 cm;  

• Densidade dos grãos do material de base (pedregulho e areia) igual a 2,65 

g/cm³ (DAS, 2006); 

• Massa da porção reativa: 2.386,25 g (média da massa de areia e 

pedregulho entre as 4 colunas); 

• Volume da coluna (diâmetro 9 cm e altura 30 cm): 1.908,52 cm³; 

• Indice de vazios: 

9 = 2,65
(2386,25/1908,52) − 1	 = 	1,12 
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• Porosidade:             

 � = 1,12/(1 + 1,12) = 	0,53 

• Velocidade de percolação da água (v =  q/n): 

 = 2,31.10-6
0,53 	= 	 4,36.10-67/8 

• Tempo de residência para 30 cm: 

=>98 = 0,30
4,40.10-6 	= 	607.304	8 = 8,12	#@A8 

 

Considerou-se que a quantidade de bagaço de cana introduzida na coluna foi 

proporcionalmente pequena e que pouco afetou a porosidade inicial. Esta hipótese, 

contudo, deve ser revista para diferentes proporções entre material de base e 

material reativo. 

Como comparação, o tempo de residência mínimo recomendado por Blowes 

et al. (1997) é de 7 dias. Experimentos conduzidos por Grubb et al. (2000) 

apresentaram taxas de redução de sulfato muito baixas (entre 1 e 5 mg/L/dia) em 

tempos de residência em torno de 12 horas, e taxas de redução de sulfato altas 

(entre 50 e 75 mg/L/dia) em colunas onde o tempo de residência foi entre 7 e 14 

dias. A Figura 4.6 apresenta o sistema de coluna de leito fixo, fixado em quadro 

suporte, com introdução do fluxo da solução sintética. 

 

 

Figura 4.6 - Sistema de Coluna de Leito Fixo (Fonte: própria). 
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4.3.4. COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO SINTÉTICA 

 

Nos primeiros 58 dias de experimento, utilizou-se a Solução Sintética A, 

baseada na formulação de Zagury et al. (2006), com algumas adaptações para 

igualar às concentrações de sulfato obtidas no estudo de caso.  As concentrações 

de zinco e níquel utilizadas foram 1000 vezes superiores às obtidas no estudo de 

caso e próximas do limite de toxicidade para as BRS (15 mg/L) citado por Zagury et 

al. (2006). A Tabela 4.3 apresenta a composição química da Solução Sintética A. As 

concentrações finais dos íons foram estimadas a partir de cálculo estequiométrico 

com base nos sais metálicos disponíveis no laboratório e ácido sulfúrico concentrado 

(H2SO4) a 98%, cuja inserção foi realizada como forma de complementação da 

concentração do íon sulfato.  

 

Tabela 4.3 - Quantidades dos sais metálicos e líquidos utilizados para o preparo da 
Solução Sintética A 

SAL  / SOLUÇÃO 
QUANTIDADE (em 

1 Litro) 
ÍON 

CONCENTRAÇÃO 

FINAL (mg/L) 

MgSO4.7H2O 1000 mg Mg 2+ 98,67 

NiSO4.6H2O 68 mg Ni 2+ 15,19 

ZnSO4.7H2O 66 mg Zn 2+ 15,01 

Na2SO4 1270 mg Na 2+ 411,11 

K2SO4 5300 mg K + 2378,40 

MnSO4.H2O 44 mg Mn 2+ 14,30 

CaCO3 300 mg CO3 
2- 100 

CH4N2O (Uréia) 100 mg N 33,33 

Na2HPO4 14 mg PO4- 5,50 

H2SO4 1 mL SO4
2- 1762,20 

SO4
2- resultante   6004,00 
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De Mattos (2013) realizou simulação da solução sintética utilizada por Zagury 

et al. (2006) com algumas modificações nas quantidades e concentrações dos íons 

níquel (8,64 mg/L), zinco (8,41 mg/L), sulfato (5.036 mg/L) e carbonato (584,5 mg/L), 

através do software MINTEQA2 (USEPA, 2005). Esta simulação, para verificar 

tendência de precipitação de sólidos e estimar o valor de pH de equilíbrio, indicou 

que não ocorreria a precipitação de nenhum sólido no valor de pH igual a 6,3.  

As concentrações na Solução Sintética A, utilizadas nesta pesquisa, foram as 

seguintes: níquel (15,19 mg/L), zinco (15,01 mg/L), sulfato (6.004 mg/L) e carbonato 

(300 mg/L), e pH em torno de 5,8. Embora as concentrações de metais fossem 

superiores às da solução de De Mattos (2013), como a concentração de sulfato era 

muito superior, esperou-se que não ocorresse a formação de precipitados.  

Contudo, observou-se uma degradação das concentrações de sulfato da 

Solução Sintética A com o tempo, bem como a formação de precipitados de material 

branco ao longo das mangueiras que conduziam a Solução Sintética A às colunas e 

também no recipiente onde a solução estava estocada. Embora não tenha sido 

realizada análise química, supõe-se que esses precipitados se devam à formação de 

gesso pela combinação do íon sulfato (ácido sulfúrico adicionado para 

complementar a concentração final de sulfato) com o íon cálcio do carbonato de 

cálcio inserido para correção de pH.  

Decidiu-se, então, substituir a Solução Sintética A pela Solução Sintética B 

nos últimos 86 dias de ensaio, preparada utilizando-se apenas sais de sulfato. Como 

o pH resultante era próximo do desejado, não houve necessidade  de adição de 

carbonato de cálcio. Após essa modificação, não foram mais observados 

precipitados tanto no recipiente da solução quanto nas mangueiras. A composição 

da Solução Sintética B está apresentada na Tabela 4.4.  

As concentrações resultantes dos compostos nas soluções sintéticas A e B 

foram calculadas através de estequiometria e posteriormente determinadas por 

ensaios laboratoriais químicos. 

Após a finalização da preparação das soluções sintéticas, eram retiradas 3 

amostras para medição de pH e ORP, através dos equipamentos de bancada Hanna 

HI-3512 e HI-9512, respectivamente. Os resultados dessas medições apresentaram 

valores de pH em torno de 5,8 e ORP em torno de 121mV. Estes valores iniciais são 

esperados e apresentam-se condizentes com um ambiente aeróbio. No decorrer dos 
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ensaios, conforme observado na literatura, os valores de ORP devem decrescer até 

valores da ordem de -200mV (ou mais negativos, dependendo das condições do 

ambiente), condizentes com estados anaeróbios e ocorrência de atividade 

bacteriana. 

 

Tabela 4.4 - Quantidades dos sais metálicos e líquidos utilizados para o preparo da 
Solução Sintética B 

SAL  
QUANTIDADE (em 

1 LITRO)  
ÍON 

CONCENTRAÇÃO 

FINAL (mg/L) 

MgSO4.7H2O 1000 mg Mg 2+ 98,67 

NiSO4.6H2O 68 mg Ni 2+ 15,19 

ZnSO4.7H2O 66 mg Zn 2+ 15,01 

Na2SO4 1270 mg Na 2+ 411,11 

K2SO4 8000 mg K + 5410,89 

MnSO4.H2O 44 mg Mn 2+ 14,30 

CH4N2O (Uréia) 100 mg N 33,33 

Na2HPO4 14 mg PO4
- 5,50 

SO4
2- resultante   6004,00 

 

4.3.5. AMOSTRAGENS 

 

As amostragens foram realizadas semanalmente, com algumas variações, 

durante um período de 146 dias corridos, para as colunas 1, 2 e 3, contados a partir 

do fim do término do tempo de residência (entre 9/10/2014 e 4/3/2015). Na coluna 4, 

as amostragens foram realizadas em um período de 112 dias corridos, iniciadas 34 

dias após a primeira amostragem nas colunas 1, 2 e 3 (entre 26/11/2014 e 

4/3/2015), pois a coluna 4 não estava previamente disponível em laboratório. 

Foram realizadas 13 amostragens nas colunas 1, 2 e 3, e 8 amostragens na 

coluna 4. Em cada amostragem foram retiradas duas amostras de cada coluna: uma 

na porção inferior da coluna (10cm a partir da base de cada coluna - amostra de 
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entrada) e outra amostra na porção superior da coluna (30 cm a partir da base de 

cada coluna - amostra de saída). Coletaram-se, portanto, 26 amostras por coluna 

para as colunas 1, 2 e 3, e 16 amostras para a coluna 4.  

As amostragens foram realizadas por meio de agulhas adaptadas a seringas 

de amostragens, tomando cuidado para que não fosse inserido oxigênio no interior 

da coluna. As agulhas e as seringas foram substituídas em todas as amostragens 

para evitar contaminação cruzada, e todo material previamente utilizado foi 

devidamente descartado. 

A quantidade amostrada em cada ponto foi de 5 mL. As amostras retiradas 

foram filtradas por meio da utilização de filtro de acetato-celulose de abertura de 

0,22 µm colocado diretamente na ponta da seringa. As amostras foram preservadas 

abaixo de 4ºC ± 2ºC, conforme metodologia sugerida pela Standard Methods (2006). 

Também, conforme indicado pela Standard Methods, o prazo de validade das 

amostras para análise de sulfato são 28 dias corridos. Todas as amostras nesta 

pesquisa foram analisadas em um intervalo de no máximo 48 horas. 

A Tabela 4.5 apresenta a identificação dos pontos de amostragens de acordo 

com local e coluna, bem como as quantidades amostradas. A Figura 4.7 mostra o 

procedimento de amostragem nas colunas. 

 

Tabela 4.5 -  Quantidade das Amostras 

Coluna COLUNA 1 COLUNA 2 COLUNA 3 COLUNA 4 

Local Entrada Saída Entrada  Saída  Entrada  Saída  Entrada  Saída  

Volume 
Amostrado 

5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 5 mL 

Número de 
Amostragens 

13 13 13 13 13 13 8 8 

 

No final dos ensaios, foram analisadas 11 amostras dos materiais sólidos 

constituintes das colunas, sendo 3 amostras de cada coluna, com exceção da 

Coluna 3 da qual foram coletadas duas amostras. As amostras foram retiradas dos 

seguintes locais: 

• 1 amostra da porção reativa inferior, situada a 10cm a partir da base das 

colunas; 
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• 1 amostra da porção reativa superior, situada a 30cm a partir da base das 

colunas; 

• 1 amostra composta da porção filtrante inferior, situada nos primeiros 5cm das 

colunas. 

Estas análises tiveram como objetivo corroborar a precipitação dos metais 

sulfetados, mais precisamente de níquel e zinco, e observar uma provável adsorção 

de sulfato pelo bagaço de cana.  

 

 

Figura 4.7 - Procedimento de Amostragem nas Colunas (Fonte: própria). 

 

4.3.6.  ANÁLISES QUÍMICAS 

 

A seguir serão apresentadas as metodologias das análises e respectivos 

parâmetros analisados nesta pesquisa.  

 

4.3.6.1. Determinação das Concentrações de Sulfato nas Amostras Líquidas 

 

As análises químicas para determinação das concentrações de sulfato foram 

realizadas através do Método Turbidimétrico 4500-E (Standard Methods, 2006) com 
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aparelho UV Visível. Este método é aplicável para determinação de concentrações 

de sulfato na faixa de 1 mg/L até 40 mg/L, sendo apontado como o mais indicado 

para a realização das análises das concentrações de sulfato desta pesquisa, uma 

vez as concentrações esperadas variavam na faixa de 5.000 a 6.000 mg/L. As 

amostras foram diluídas em 250 vezes.  

 

4.3.6.2. Determinação das Concentrações dos Íons Nitrato e Fosfato nas Amostras 

Líquidas 

 

As análises químicas para determinação das concentrações dos íons fosfato 

e nitrato foram realizadas através do método de Cromatografia Líquida de Íons 4110 

(Standard Methods, 2006). As amostras foram diluídas em 10 vezes. 

 

4.3.6.3. Determinação das Concentrações dos Íons Níquel e Zinco nas Amostras 

Líquidas 

 

As análises químicas para determinação das concentrações dos íons níquel e 

zinco foram realizadas através do método de Espectrometria de Absorção Atômica 

3110 (Standard Methods, 2006). De acordo com as concentrações esperadas destes 

íons nos resultados, este método foi considerado como o mais apropriado. As 

amostras foram diluídas em 10 vezes. 

 

4.3.6.4. Análises de pH e ORP nas Amostras Líquidas 

 

As análises dos parâmetros pH e ORP foram realizadas antes das análises 

com o UV Visível e Cromatografia de Íons, em todos os eventos e em todas as 

amostras, através dos indicadores de pH e medidores de ORP de bancada.  

 

4.3.6.5. Determinação da Presença de Enxofre, Níquel e Zinco nas Amostras Sólidas 

 

As análises químicas para determinação das concentrações dos metais 

sulfetados e sulfato adsorvido no bagaço de cana foram realizadas através dos 

métodos de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de 



77 
 

Energia Dispersiva (EDS), ambos do Standard Methods, 2006. As imagens de MEV 

foram aumentadas entre 390 e 410 vezes. 

 

4.4. ESTIMATIVA DA CINÉTICA DE REDUÇÃO DE SULFATO NAS COLUNAS 

 

Para a estimativa da cinética de redução de sulfato nas colunas foi utilizada 

uma solução analítica proposta por Van Genuchten (1981) e apresentada em Van 

Genuchten & Alves (1982) para a equação de transporte de solutos em meio poroso 

saturado, em regime de fluxo de água permanente e unidimensional, com fonte e/ou 

sorvedouro e decaimento de primeira ordem. 

  

4.4.1. EQUAÇÃO GERAL 

 

                             B ��
�C = � �²�

�D²− . ���D − E. � + F                                                 [Eq. 4.1] 

 

Onde:  

 

C: concentração; 

µ:  taxa de decaimento de 1a ordem; 

γ: termo de fonte ou sorvedouro independente da concentração (neste caso é zero); 

R: coeficiente de retardamento; 

D: coeficiente de dispersão hidrodinâmica; 

D = α.v 

x: distância; 

t: tempo; 

q: velocidade do fluxo (velocidade de Darcy dividida pela porosidade do meio);  

 

4.4.2.  SOLUÇÃO ANALÍTICA DE VAN GENUCHTEN (1981) 

 

a)Condições Iniciais e de Contorno: 

 

G(+, 0) 	= 	G@ 
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G(0, H) = 	 IGJ		KA>A	0 < H ≤ HJ0		KA>A							H > HJ  

 

O�
O+ (∞, H) = 0 

 

Considera-se, portanto, que a concentração do contaminante no instante 

inicial é constante ao longo da coluna; que a coluna é alimentada por uma solução 

de concentração C0 constante na entrada (x=0) durante um determinado intervalo de 

tempo (do tempo inicial até o instante t0, ou seja, um pulso de duração t0); e que em 

uma posição infinita (supostamente, no final de uma coluna muito longa) a 

concentração não varia mais com a distância. 

 

b)Solução Analítica: 

 

�(+, H) = 

	
Q
R + SG@ − Q

RT . '(+, H) + SGJ − Q
RT . U(+, H), K/												0 < H ≤ HJ                              [Eq. 4.2] 

 
Q
R + SG@ − Q

RT . '(+, H) + SGJ − Q
RT . U(+, H) − GJ. U(+, H − HJ), K/									H > HJ								    [Eq. 4.3] 

 

 

Onde: 

 

'(+, H) = 9+K S− RC
V T . W1 − X

Y 9>Z� [ VD-�CY(\VC)]̂_ −
X
Y 9+K S�D\ T . 9>Z� [ VD`�CY(\VC)]̂_a                [Eq. 4.4] 

	
U(+, H) = X

Y 9+K S(�-�)DY\ T . 9>Z� [ VD-�CY(\VC)]̂_ +
X
Y 9+K S(�`�)DY\ T . 9>Z� [ VD`�CY(\VC)]̂_	                [Eq. 4.5]	

  

�	 = 		 S1 + b�\
�^ T

X/Y
                                                                         [Eq. 4.6]	
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4.4.3. DEFINIÇÃO DA TAXA DE DECAIMENTO 

 

A partir das condições experimentais dos ensaios, aplicou-se a solução 

analítica de Van Genuchten, variando o valor do parâmetro µ (taxa de decaimento 

de primeira ordem) para ajustar a curva de concentração em função do tempo na 

saída da coluna aos resultados dos ensaios com colunas bióticas.  

A obtenção do melhor ajuste baseou-se no cálculo do erro segundo a 

equação 4.7. 

  

ε = ‖d\efg‖
‖dhijkg‖                                                                         [Eq. 4.7]	

Onde: 

ε: erro 

{DIF} = vetor diferença = {Clab} - {Ccal} 
{Clab} = vetor dos valores de concentração determinados em laboratório 
{Ccal} = vetor dos valores de concentração calculados pela curva ajustada 

 

4.5. MODELAGEM E DIMENSIONAMENTO DA BRP 

 

Para o dimensionamento da BRP utilizou-se o modelo proposto por Van 

Genuchten & Alves (1982), apresentado no item anterior. 

O dimensionamento foi realizado conforme a seguinte sequência:  

1) Definição das condições iniciais e condições de contorno a partir do estudo de 

caso; 

2) Utilização da taxa de decaimento de 1ª ordem para sulfato (µ) obtida nos 

ensaios de coluna; 

3) Determinação da espessura e tempo de residência da barreira para que a 

concentração de sulfato na saída fosse menor ou igual a 250 mg/L, limite para 

água subterrânea segundo a Portaria 2914 (BRASIL, 2011). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. ESTUDO DE CASO - COLETA DE DADOS 

 

5.1.1. ASPECTOS GERAIS 

 

Uma unidade industrial com problemas de contaminação de água subterrânea 

por sulfato e metais devido ao seu processo produtivo foi considerada no estudo de 

caso do presente trabalho. O local situa-se em uma cidade do estado de São Paulo 

de aproximadamente 60.000 habitantes, em área residencial, à margem de um rio e 

adjacente à respectiva Área de Preservação Permanente. O fluxo das águas 

subterrâneas se dá em direção ao rio e o lençol freático é muito raso (em torno de 

1,5m).  

Esta unidade industrial tem estado sob investigação desde o início de 1999, 

ocasião em que a empresa Waterloo Hydrogeologic Brasil conduziu uma Avaliação 

de Risco à Saúde Humana enfocada no solo e água subterrânea, de acordo com os 

requisitos estabelecidos na época pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB). Em setembro de 2000, foi realizada uma nova investigação pela 

empresa Tecnohidro Projetos Ambientais (Tecnohidro, 2000), cuja principal meta foi 

identificar e quantificar o volume de resíduos dispostos em um talude localizado no 

local. Os resultados obtidos indicaram um volume estimado de resíduos de 1.290 

m³, na área do talude entre a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e a casa de 

compressores. 

Entre julho de 2005 e março de 2010, a empresa de consultoria ambiental 

Nickol do Brasil conduziu estudos ambientais no local, visando avaliar em maiores 

detalhes a qualidade do solo e água subterrânea. A investigação de 2005 revelou 

que tanto o solo quanto a água subterrânea estavam impactados por metais, mais 

precisamente níquel, zinco e manganês, e também pelos compostos inorgânicos 

sulfato, entre 5.000 e 6.000 mg/L, e cloreto ,em torno de 375mg/L, valor próximo ao 

estabelecido pela Portaria nº 2914/11 (BRASIL, 2011). As concentrações de sulfato 

foram comparadas com o valor da Portaria nº 2914/11, por não ser um composto de 

interesse presente na lista de valores orientadores para água subterrânea no estado 

de São Paulo (CETESB, 2014). O composto cloreto, isolado, também não aparece 

na lista de valores orientadores da CETESB como composto de interesse, apenas 
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na Portaria nº 2914/11. Como cloreto não foi o foco de estudo do presente trabalho e 

também o mesmo apresenta-se próximo ao valor máximo permitido conforme a 

Portaria 2914/11, este não foi levado em consideração no estudo da remediação do 

local. As concentrações de manganês estão associadas ao background da área, não 

sendo considerado, portanto, um composto de interesse. As concentrações de 

níquel foram previamente comparadas aos valores orientadores para água 

subterrânea do estado de São Paulo de 2005 (CETESB, 2005), apresentando-se na 

época como um composto de interesse pois o valor de intervenção para este 

composto era excedido. Em fevereiro de 2014, por meio da Decisão de Diretoria nº 

045/2014/E/C/I, a CETESB publicou novos valores orientadores para solo e água 

subterrânea no Estado de São Paulo, substituindo os antigos valores publicados em 

2005. Vale salientar que o Estado de São Paulo atualmente aplica os valores 

publicados pela CETESB em 2014. Com isto, o valor de intervenção para níquel foi 

aumentado de 20 µg/L para 70 µg/L, não aparecendo mais, portanto, como um 

composto de interesse do local. O valor de intervenção para zinco foi diminuído de 

5.000 µg/L para 1.800 µg/L, apresentando-se, desta maneira, mais restritivo. 

As mais altas concentrações foram observadas na porção oeste do local. Esta 

distribuição de concentrações estava relacionada à Estação de Tratamento de 

Efluentes e a atividades industriais desenvolvidas no passado, assim como à 

disposição de resíduos ocorrida na área (Nickol, 2010).  

Em março de 2010 foi conduzida no local uma Investigação Detalhada pela 

Nickol do Brasil, que resultou em uma compilação dos resultados analíticos obtidos 

nas investigações prévias. O objetivo desse estudo foi investigar mais 

detalhadamente as potenciais áreas-fonte, assim como elaborar o mapeamento 

detalhado das plumas de fase dissolvida presentes dentro dos limites do local. As 

principais conclusões foram: (i) contaminação do solo por metais, associada à 

disposição de resíduos oriundos de atividades industriais prévias; (ii) contaminação 

da água subterrânea por metais, relacionada à percolação de contaminantes a partir 

de solos impactados com metais; e (iii) contaminação da água subterrânea por 

sulfato e cloreto, associada às operações da estação de tratamento de efluentes 

(Nickol, 2010). Os resultados mostram também a contaminação da água 

subterrânea por sulfato decorrente da disposição inadequada dos resíduos sólidos 

provenientes da produção de sulfato de níquel e sulfato de zinco. 
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Com base em todos os trabalhos desenvolvidos na área, pôde-se concluir que 

a contaminação de solo e água subterrânea com sulfato ocorreu devido à disposição 

inadequada dos resíduos sólidos provenientes da produção de sulfato de níquel e 

sulfato de zinco, além de vazamentos de efluentes com altas concentrações de 

ácido sulfúrico da estação de tratamento, que apresenta problemas estruturais. 

Concluiu-se também que as plumas de metais em fase dissolvida estavam 

localizadas abaixo das áreas de disposição de resíduos, enquanto as plumas de 

sulfato e cloreto em fase dissolvida foram observadas ao redor da estação de 

tratamento de efluentes (Nickol, 2010). 

A avaliação de risco à saúde humana, conduzida durante a investigação de 

março de 2010, avaliou os riscos associados aos seguintes cenários: (i) ingestão de 

água subterrânea; (ii) ingestão de solo; e (iii) inalação de materiais particulados. Não 

há registros de que tenham sido feitas no local intervenções com relação às fontes 

ativas de contaminação. 

 

5.1.2. PERFIL LITOLÓGICO 

 

O perfil litológico foi definido através de 4 seções transversais desenvolvidas 

a partir dos perfis obtidos durante a instalação de poços de monitoramento de 3 a 5 

m de profundidade. Pode ser caracterizado pelas seguintes camadas: 

• A camada superior, de 1m a 2m de espessura, consiste de material 

variando de silte argiloso de coloração marrom acinzentado/amarelado 

a areia fina siltosa de coloração avermelhada. Esta camada não é 

contínua, possuindo intervalos onde se encontra apenas areia (a 

jusante, próximo à Área de Preservação Permanente) ou apenas silte 

(a montante, no platô superior da fábrica). O silte argiloso é um solo 

moderadamente plástico e coesivo, enquanto a areia siltosa possui 

pouca plasticidade e é friável. A montante esta camada pode chegar a 

até 4m de espessura, com intercalações de siltito; 

• A camada inferior é composta em grande parte por argila siltosa muito 

plástica e coesiva, de coloração acinzentada a marrom amarelado;  

• Em alguns locais, há uma camada superficial de material de aterro, 

variando entre 1m e 2m de espessura, siltoso, de coloração marrom, 

contendo fragmentos de tijolo e cascalho, e em alguns locais, resíduos. 
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O perfil geológico do local pode ser observado na seção transversal A-A´, a 

qual foi utilizada para o estudo da implantação da BRP, apresentada na Figura 5.1. 

A localização em planta desta seção, com o local aproximado de implantação da 

BRP está indicada na Figura 5.2. As escalas horizontais e verticais da seção A-A’ 

foram ajustadas para uma melhor visualização. 

 

5.1.3.  HIDROGEOLOGIA LOCAL 

 

De acordo com o mapa potenciométrico da área, apresentado na Figura 5.3, o 

fluxo da água subterrânea segue do Sudoeste para o Nordeste, na direção do 

Ribeirão Claro (NICKOL, 2010). 

Conforme determina o Decreto nº 10.755/1976 do Estado de São Paulo, o 

Ribeirão Claro, localizado ao longo do limite leste do local, é caracterizado como um 

corpo d’água Classe III. Corpos d’água Classe III podem ser destinados ao 

abastecimento humano após tratamento convencional, à preservação de peixes em 

geral e outros elementos da fauna e flora. 



 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Perfil litológico – Seção A-A´  (Fonte: Nickol, 2010).
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 Figura 5.2 – Localização Seção A-A´  (Fonte: Nickol, 2010).                            
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Figura 5.3 - Mapa potenciométrico da área (Fonte: Nickol, 2010). 

 

5.1.4. PLUMA DE SULFATO 

 

A formação da pluma de sulfato do modelo conceitual pode ser atribuída a 

uma fonte primária, que seria a estação de tratamento de efluentes com problemas 

estruturais, e a fontes secundárias, que consistem nas áreas aterradas com resíduos 

industriais, de acordo com o histórico do local. 

O composto sulfato vem sendo detectado na água subterrânea em 

concentrações acima do valor de referência da Portaria nº 2914/2011 (250 mg/L) 

desde uma campanha de amostragem realizada em Julho de 2005. Os resultados 

analíticos de campanhas de monitoramento realizadas entre setembro de 2011 e 

outubro de 2012 continuaram indicando concentrações de sulfato acima do valor 

encontrado em 2005 nos mesmos locais.  

Além disso, pôde ser observada durante este período uma migração da pluma 

em direção à APP. A maior concentração de sulfato foi verificada nos poços de 

monitoramento localizados a jusante da estação de tratamento. A Figura 5.4 

apresenta o mapa de linhas de isoconcentração de sulfato em fase dissolvida. 
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Figura 5.4 - Mapa de isoconcentração de sulfato em fase dissolvida (Fonte: Nickol, 

2010). 

 

5.1.5. PLUMA DE ZINCO 

 

Observou-se uma pluma de zinco próxima à pluma de sulfato, que pode ser 

atribuída aos depósitos irregulares de sulfato de zinco. Embora se desconheça a 

localização desses depósitos, o metal foi detectado em fase dissolvida. 

O composto zinco vem sendo detectado na água subterrânea em 

concentrações acima do valor de intervenção para água subterrânea no estado de 

São Paulo (CETESB, 2014), de 1.800 µg/L, desde uma campanha de amostragem 

realizada em Julho de 2005. Semelhante à pluma de sulfato, os resultados analíticos 

de campanhas de monitoramento realizadas entre setembro de 2011 e outubro de 

2012 continuaram indicando concentrações de zinco acima dos valores encontrados 

em 2005 nos mesmos locais.  
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A Figura 5.5 apresenta o mapa de linhas de isoconcentração de zinco em 

fase dissolvida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5- Mapa de isoconcentração de zinco em fase dissolvida (Fonte: Nickol, 
2010). 

 

 

5.2. MODELO CONCEITUAL DA ÁREA CONTAMINADA 

 

Por falta de informações mais precisas sobre a litologia do local e velocidade 

do aquífero, foi elaborada uma seção transversal típica do terreno, no local de 

interesse à implantação da BRP. A seção foi desenvolvida com o auxílio do software 

Seep/w, da Geostudio (Figura 5.6), com base na Figura 5.1 (seção A-A'), com alguns 

ajustes de geometria, devido a limitações do software. As escalas horizontais e 

verticais na Figura 5.6 foram ajustadas para uma melhor visualização.  

O subsolo considerado para a seção típica é composto pelas três camadas 

Figura 5.1, sendo: uma camada superficial de silte argiloso, de aproximadamente 1m 

de espessura, na porção do terreno situada a montante; uma camada superficial de 
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areia fina siltosa, de 1,5 m de espessura, na porção de jusante; e uma camada 

inferior de argila até a profundidade de 8m.  

O lençol freático é superficial, com profundidade média de 1,5 m a montante 

até 0,5 m perto do encontro com a APP, local de implantação da barreira. A posição 

do nível d´água foi definida através de informações obtidas nos perfis litológicos de 

poços de monitoramento existentes no local. 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Seção transversal típica do terreno para modelagem (Fonte: própria). 

 

 

5.3. MODELAGEM MATEMÁTICA DO FLUXO DE ÁGUA SUBTERRÂNEO 

 

Para elaboração da modelagem matemática do fluxo de água subterrânea, 

obtida através da utilização do code Seep/w, foram levadas em considerações as 

seguintes condições de contorno:  

1) O nível freático a montante da seção é de 8 m, diminuindo para 4 m no 

encontro com o rio; 

2) A superfície do terreno foi adotada como linha livre (potencial superfície de 

escoamento); 

3) Os parâmetros adotados para os materiais, com base na literatura (DAS, 

2006) foram: condutividade hidráulica do silte argiloso, areia siltosa e argila, 

respectivamente, 10-8 m/s, 10-6 m/s e 10-9 m/s; e porosidades de 0,45, 0,35 e 

0,51. Vale ressaltar que dados de literatura foram utilizados para este caso, 

120m 

8m
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pois amostras de solo não foram coletadas na região e ensaiadas para 

determinação dos referidos parâmetros geotécnicos. 

  

A Figura 5.7 mostra a distribuição das linhas equipotenciais, o nível freático e 

a vazão que escoa pela seção transversal. 

 

 

Figura 5.7 - Modelo do fluxo de água subterrânea - distribuição das linhas 
equipotenciais de carga hidráulica total, nível freático e a vazão que escoa pela 
seção transversal (Fonte: própria). 

 

Como pode ser observado na Figura 5.7, obteve-se na modelagem do fluxo 

subterrâneo o valor de vazão de 1,94x10-9 m³/s por metro linear. Este fluxo é 

controlado pela camada superficial (silte argiloso ou areia siltosa). 

Inseriu-se a seguir na modelagem uma barreira reativa permeável, com 

dimensões aproximadas de 1 m de largura por 4 m de profundidade, instalada a 

jusante da área de manufatura no limite com a Área de Preservação Permanente, 

com coeficiente de condutividade hidráulica de 10-6 m/s. A Figura 5.8 apresenta a 

distribuição das linhas equipotenciais, o nível freático, e a vazão que escoa pela 

seção transversal com a BRP instalada. 

Conforme o esperado, a BRP não modifica significativamente o fluxo 

subterrâneo, embora a BRP seja mais permeável que as camadas do solo. 
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Figura 5.8 - Modelo do fluxo de água subterrânea - distribuição das linhas 
equipotenciais, nível freático e a vazão que escoa pela seção transversal, 
considerando a barreira instalada (Fonte: própria). 

 

A modelagem indica que a BRP receberá uma vazão de aproximadamente 

3,4x10-9 m3/s/m, conforme apresentado na Figura 5.8. Considerou-se o fluxo de 

água subterrâneo unidimensional pela camada de areia, com gradiente aproximado 

de (4/120), através de uma camada de areia de cerca de 1 m de espessura. Isso 

resulta em uma velocidade de Darcy de aproximadamente 1x10-7m/s.  

 

 

5.4. RESULTADOS DO ENSAIO DE COLUNA 

 

5.4.1. CONCENTRAÇÕES DE SULFATO E METAIS NAS SOLUÇÕES SINTÉTICAS (FONTE) 

 

As soluções foram renovadas a cada 30 dias, em média, quando terminava o 

estoque. A Tabela 5.1,Tabela 5.2, Tabela 5.3 e Tabela 5.4 indicam as soluções 

sintéticas utilizadas durante os ensaios e as datas de aplicação das mesmas nas 

colunas.  

As soluções sintéticas A e B foram preparadas por estequiometria para 

fornecer uma concentração de sulfato na ordem de 6.000 mg/L, porém esta 

concentração não apresentou-se estável ao longo dos ensaios. As concentrações de 

sulfato das soluções sintéticas A e B variaram entre 4.684 mg/L e 6.014 mg/L ao 

longo de 146 dias, com média de 5.278 mg/L (Figura 5.9). 
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As concentrações de sulfato apresentaram uma diminuição ao longo do 

tempo, devido à formação de um precipitado contendo SO4
2- no fundo do 

reservatório e na tubulação para o caso da solução sintética A. Esta perda da 

concentração de sulfato era compensada toda vez que a solução sintética era 

renovada. Experimentos conduzidos por Benner et al. (1997) também apresentam 

concentrações de sulfato nas soluções de entrada variando negativamente ao longo 

do tempo.  

As concentrações de níquel e zinco, por outro lado, apresentaram-se 

praticamente estáveis durante todo o tempo do experimento, como mostram a 

Figura 5.16 e Figura 5.17. 

 

5.4.2. CONCENTRAÇÕES DE SULFATO NAS AMOSTRAS LÍQUIDAS  

 

A Figura 5.9 apresenta os resultados da evolução das concentrações de 

sulfato ao longo de 146 dias de ensaio para as quatro colunas ensaiadas. 
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(b) 
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(d) 

Figura 5.9 - Evolução das Concentrações de Sulfato: (a) Coluna 1; (b) Coluna 2; (c) 

Coluna 3; (d) Coluna 4. (Fonte: própria) 

 

Pode-se observar que após cerca de 30 dias de experimento, os valores das 

concentrações no ponto de amostragem na entrada da coluna apresentaram-se 

superiores aos valores presentes na solução sintética (concentração na fonte). Este 

fato pode estar relacionado à liberação de sulfato pelos materiais de base (areia, 

pedregulho e peneira de aço para filtração), principalmente nos primeiros 5 cm das 

colunas, entretanto não foram encontradas referências bibliográficas que possam 

corroborar essa suposição. Por outro lado, tal fato pode ser explicado através da 

possibilidade de que estivesse ocorrendo a solubilização, naquele momento, do 

precipitado contendo SO4
2- que havia sido anteriormente depositado na tubulação (e 

mesmo no início da coluna) fazendo, dessa forma, com que a concentração de 

sulfato medida na entrada resultasse maior do que aquela medida naquele mesmo 

momento na fonte. 

Pode-se tratar de uma variabilidade amostral e/ou imprecisões do método 

analítico, mas ressalta-se que isto foi observado nas quatro colunas. 
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As concentrações de sulfato na saída das colunas anaeróbias e com meio 

biótico (colunas 1, 2 e 3) apresentaram-se sempre menores que as concentrações 

na entrada das colunas, tanto se comparando amostras retiradas na entrada e na 

saída no mesmo dia, quanto se comparando amostras retiradas na saída em uma 

amostragem com as retiradas na entrada na amostragem imediatamente anterior. 

Observa-se também que a evolução das concentrações de entrada e saída ao longo 

do tempo foi muito similar nas três colunas. 

 Em contrapartida, pode ser observado que a coluna abiótica (coluna 4) 

apresenta concentrações de sulfato bem próximas na entrada e na saída da coluna. 

As pequenas variações podem ser devidas a erro experimental ou troca de sulfato 

entre o material reativo e a solução que percola. Conclui-se que não houve redução 

de sulfato nesta coluna. Este resultado era esperado, uma vez que o objetivo da 

coluna abiótica era confirmar que não haveria redução de sulfato com a inibição de 

atividade bacteriana por agente biocida (glutaraldeído). Porém, a pergunta principal 

que se buscava responder com essa coluna foi respondida: a proximidade entre as 

concentrações de sulfato na entrada e na saída da coluna abiótica ao longo de todo 

o tempo do ensaio indicou a ausência de qualquer mecanismo de remoção de 

sulfato dentro da coluna. Assim, por analogia, pode-se inferir que toda a remoção de 

sulfato verificada nas colunas 1 a 3 pode ser atribuída a redução bacteriana de 

sulfato.    

Outro fator a ser levado em conta na coluna 4, é o valor da concentração de 

sulfato na saída da coluna muito inferior ao valor na entrada durante a primeira 

amostragem, conforme apresentado na Figura 5.9(d). Isto não ocorreu por redução 

de sulfato, mas porque o sulfato não havia ainda chegado ao ponto de amostragem 

de saída da coluna, ou seja, não havia sido concluído o tempo de residência. A 

redução bacteriana de sulfato nas colunas 1 a 3 e a ausência de atividade 

bacteriana na coluna 4 foram corroboradas pelos parâmetros geoquímicos pH e Eh, 

assim pela cor e odor da colunas. As colunas 1 a 3 apresentaram mudança de cor 

do meio reativo, tornando-se pretas, e emissão de forte odor de sulfeto de 

hidrogênio, o que não ocorreu na coluna 4. 

As taxas de remoção de sulfato foram calculadas nas colunas bióticas 

(colunas 1, 2 e 3), comparando-se a concentração na saída da coluna com a 

concentração na entrada da coluna da amostragem imediatamente anterior. Obteve-

se a taxa de remoção de sulfato por dia pela Equação 5.1. 
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Onde: 

Trem,i[SO4
-2] = Taxa de remoção de sulfato no tempo i (mg.L-1.dia-1) 

[SO4
-2]e,i-1 = Concentração de sulfato na entrada da coluna da amostragem i-1 

(mg/L) 

 [SO4
-2]s,i = Concentração de sulfato na saída da coluna na amostragem i 

(mg/L) 

ti = tempo a partir do início do ensaio em que ocorreu a amostragem i (dias) 

ti-1 = tempo a partir do início do ensaio em que ocorreu a amostragem i-1 

(dias) 

ti - ti-1 = intervalo entre campanhas (dias) 

 

Para uma maior precisão no cálculo da taxa de redução, procurou-se fixar o 

intervalo entre as amostragens em 7 dias, que é o intervalo aproximado do tempo 

em que a solução sintética vai do ponto de amostragem da entrada da coluna para o 

ponto de amostragem da saída da coluna. Entretanto, os intervalos entre 

amostragens excederam algumas vezes 7 dias por motivos de indisponibilidade de 

equipe de análise ou amostragem, ou inacessibilidade do local.  

Para o cálculo da taxa de remoção decidiu-se comparar a solução coletada na 

saída da coluna durante uma determinada amostragem com a solução na entrada 

da coluna na amostragem imediatamente anterior. Isso se deve ao fato de que a 

concentração na solução de entrada variou durante o tempo, tanto devido ao 

declínio da concentração de sulfato na solução de entrada ao longo do tempo, como 

devido à renovação periódica (aproximadamente 30 dias) da solução de entrada. 

Estes valores foram sinalizados na Tabela 5.1, Tabela 5.2 e Tabela 5.3, as quais 

também apresentam as concentrações de sulfato e taxas de redução das colunas 1, 

2 e 3.  

As concentrações de sulfato medidas após 6 dias do término do tempo de 

residência (14 dias após o início dos ensaios) indicaram uma redução de sulfato 

entre 13 e 45 mg/L/dia.  Entre os 14 e 27 dias do início dos ensaios, esta taxa 

aumentou para valores em torno de 66 e 91 mg/L/dia, o que representa uma 
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redução acumulada na concentração de sulfato entre 1531 e 1584 mg/L. Esta taxa 

de redução manteve-se neste patamar durante aproximadamente mais 14 dias. 

Experimentos conduzidos por Zhang et al. (2013) apresentaram valores de redução 

diária das concentrações de sulfato entre 75 e 85 mg/L/dia para um período de 12 

dias após o início dos experimentos, sendo considerada uma taxa alta para um 

período curto. Zhang et al. (2013) atribuem este rápido aumento nas taxas de 

redução de sulfato à inoculação bacteriana nas colunas. 

O aumento e o decréscimo das taxas de redução de sulfato relacionam-se 

com a degradação do material celulósico do bagaço de cana e liberação de 

substratos orgânicos solúveis (p.ex., lactato). A degradação da celulose é 

reconhecida como a etapa limitante cinética da redução bacteriana de sulfato nesses 

sistemas (LOGAN et al. 2005). 

As taxas de remoção de sulfato durante os primeiros 41 dias de ensaio 

variaram de 13 mg/L/dia (menor valor observado, em 23 de outubro de 2014, na 

coluna 2) até 91 mg/L/dia (maior valor observado, em 5 de novembro de 2014, 

também na coluna 2). Entre os 41 e os 48 dias do início dos ensaios, a taxa de 

redução de sulfato nas colunas 1 e 3 apresentaram grande declínio, com taxas de 

remoção de sulfato de 4 mg/L/dia e 17 mg/L/dia, respectivamente. Este declínio foi 

atribuído à carência de nutrientes aos microrganismos: Waydrandt et al. (2000) 

apresentam este fator como uma limitação comum para redução de sulfato por 

atividade bacteriana durante a condução de testes de coluna. Nesta semana 

também foi observado grande acúmulo de precipitados de gesso nas mangueiras e 

no recipiente da solução sintética. 

Como a Solução Sintética A estava acabando, na primeira aplicação da 

Solução Sintética B aumentaram-se as concentrações dos nutrientes N, P e K de 

200% (tiveram seu valor triplicado).  A taxa de remoção de sulfato aumentou para 9 

mg/L/dia na coluna 1 e 44 mg/L/dia na coluna 3 nos 14 dias após esta aplicação, e 

para 36 mg/L/dia e 47 mg/L/dia, respectivamente, nos próximos 28 dias. Nas 

renovações da Solução Sintética B, foram novamente utilizadas as concentrações 

de N, P e K presentes na Tabela 4.4. 

Nesses 28 dias (entre 10 de dezembro de 2014 e 7 de janeiro de 2015) as 

colunas permaneceram fechadas, sem fluxo, para observar a redução de sulfato 

com a coluna funcionando como um reator anaeróbio. Os resultados obtidos nesta 

ocasião não apresentaram diferenças significativas quando comparados às taxas de 
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remoção nas outras amostragens, apresentando uma média de redução da 

concentração de sulfato de 49 mg/L/dia considerando as três colunas.  

As duas renovações das soluções sintéticas, realizadas alguns dias antes das 

amostragens, aumentaram o aporte de sulfato. As amostras coletadas na saída das 

colunas 1 e 3 nas amostragens seguintes às renovações mostraram, portanto, um 

aumento na concentração de sulfato e taxas de remoção negativas.  

Estavam programadas 12 amostragens, mas decidiu-se realizar mais uma no 

final, resultando em um intervalo de 27 dias entre a última e a penúltima 

amostragens. Neste caso a média de remoção de concentração de sulfato foi de 24 

mg/L/dia, ainda dentro do desvio-padrão. Não houve renovação da solução durante 

27 dias, o que pode ter ocasionado diminuição de nutrientes disponíveis. 

A média da taxa de remoção entre as 3 colunas bióticas, durante todo o 

tempo do experimento, foi de 49 mg/L/dia (44±24 mg/L/dia da coluna 1; 52±22 

mg/L/dia da coluna 2 e 52±32 mg/L/dia da coluna 3).  

Na coluna 4, abiótica, a taxa de remoção indicou acréscimo de sulfato na 

coluna, comparando-se a concentração na saída em uma amostragem e a 

concentração na entrada na amostragem anterior, conforme apresentado na Tabela 

5.4. O valor obtido foi de -41±26 mg/L/dia de acréscimo de sulfato, que indica que a 

remoção nas colunas bióticas foi superior ao valor calculado anteriormente.  

A Figura 5.10 representa os gráficos de massa acumulada de sulfato que 

entrou e que saiu das colunas durante o tempo de ensaio. Através dos valores finais 

de massa acumulada de sulfato na entrada e saída das colunas, foram obtidas as 

porcentagens finais de remoção de sulfato de: 7,8% para a Coluna 1, e 8,2% para as 

Colunas 2 e 3. Estas porcentagens foram calculadas através da proporção entre a 

massa acumulada final de sulfato que saiu da coluna e a massa acumulada de 

sulfato que entrou na coluna. Esses resultados são coerentes com as taxas de 

remoção calculadas para as colunas 1, 2 e 3, pois a taxa de remoção na coluna 1, 

assim como a porcentagem final de redução, foi ligeiramente inferior aos mesmos 

resultados das colunas 2 e 3, as quais, por sua vez, apresentaram resultados 

praticamente iguais. Como comparação, a Figura 5.10(d) mostra as curvas de 

massa acumulada de sulfato em função do tempo na entrada e na saída da coluna 

abiótica. Observa-se que não houve perda de massa, indicando que não houve 

redução nem adsorção de sulfato na coluna. 
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Tabela 5.1 - Taxas de Remoção de Sulfato – Coluna 1 

* Valores não considerados no cálculo da média de remoção 

 

 

COLUNA 1 

Data das Amostragens 9-out 22-out 4-nov 11-nov 18-nov 25-nov 9-dez 6-jan 14-jan 22-jan 29-jan 4-fev 3-mar 

Data das Análises  23-out 23-out 5-nov 12-nov 19-nov 26-nov 10-dez 7-jan 15-jan 23-jan 30-jan 5-fev 4-mar 

Intervalo entre 
Amostragens (dias) 0 14 13 7 7 7 14 28 8 8 7 6 27 

Tempo do Ensaio (dias) 0 14 27 34 41 48 62 90 98 106 113 119 146 

Concentração na Fonte 6014 6014 6014 5014 4684 5109 4767 4890 5509 5180 5209 5301 5647 

Entrada Coluna 1 - 5682 5440 5356 5167 5352 5545 4628 5698 5746 6205 6435 6122 

Saída Coluna 1 - 5447 4824 4842 4995 5141 5230 3949 5043 5277 5814 5926 5709 

Trem[SO4
-2]  

(mg.L-1.dia-1)  -  40,5 66,0 85,4 51,6 3,7 8,7 57,0 -51,9* 52,6 -9,8* 46,5 26,9 

Soluções Sintéticas A     A   B      B 
 

    B 
 

  

Trem[SO4
-2]  

(mg.L-1.dia-1) (44 ±±±± 24) 
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Tabela 5.2 – Taxas de Remoção de Sulfato – Coluna 2 

COLUNA 2 

Data das Amostragens 9-out 22-out 4-nov 11-nov 18-nov 25-nov 9-dez 6-jan 14-jan 22-jan 29-jan 4-fev 3-mar 

Data das Análises  23-out 23-out 5-nov 12-nov 19-nov 26-nov 10-dez 7-jan 15-jan 23-jan 30-jan 5-fev 4-mar 

Intervalo entre 
Amostragens (dias) 0 14 13 7 7 7 14 28 8 8 7 6 27 

Tempo do Ensaio 
(dias) 0 14 27 34 41 48 62 90 98 106 113 119 146 

Concentração na Fonte 6014 6014 6014 5014 4684 5109 4767 4890 5509 5180 5209 5301 5647 

Entrada Coluna 1  - 6109 5516 5647 5322 5580 5528 4921 5871 5980 6576 6458 6184 

Saída Coluna 1  - 5831 4921 5116 5219 4979 4800 4319 5422 5434 5424 6296 5957 

Trem[SO4
-2]  

(mg.L-1.dia-1)  - 13,1 91,4 57,1 61,2 49,1 55,7 43,2 -62,6* 54,6 79,5 46,7 18,6 

Soluções Sintéticas A 
  

A 
 

B   B 
  

 B 
  

Trem[SO4
-2]  

(mg.L-1.dia-1) (52 ±±±± 22) 

* Valores não considerados no cálculo da média de remoção 
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Tabela 5.3 - Taxas de Remoção de Sulfato – Coluna 3 

COLUNA 3 

Data das Amostragens 9-out 22-out 4-nov 11-nov 18-nov 25-nov 9-dez 6-jan 14-jan 22-jan 29-jan 4-fev 3-mar 

Data das Análises  23-out 23-out 5-nov 12-nov 19-nov 26-nov 10-dez 7-jan 15-jan 23-jan 30-jan 5-fev 4-mar 

Intervalo entre 
Amostragens (dias) 0 14 13 7 7 7 14 28 8 8 7 6 27 

Tempo do Ensaio 
(dias) 0 14 27 34 41 48 62 90 98 106 113 119 146 

Concentração na Fonte 6014 6014 6014 5014 4684 5109 4767 4890 5509 5180 5209 5301 5647 

Entrada Coluna 1 -  5938 5549 5510 4822 5709 5627 4628 5681 6469 6283 6343 6452 

Saída Coluna 1  - 5382 4986 5185 4909 4703 5098 4350 5457 5590 5619 6366 5626 

Trem[SO4
-2]  

(mg.L-1.dia-1)  - 45,1 73,2 52,0 86,0 17,1 43,7 45,6 -103,6* 11,4 121,3 -13,8* 26,5 

Soluções Sintéticas A     A   B    B 
 

   B 
 

  

Trem[SO4
-2]  

(mg.L-1.dia-1) (52±±±± 32) 

* Valores não considerados no cálculo da média de remoção 
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Tabela 5.4- Taxas de Remoção de Sulfato – Coluna 4 

COLUNA 4 

Data das 
Amostragens 9-out 22-out 4-nov 11-nov 18-nov 25-nov 9-dez 6-jan 14-jan 22-jan 29-jan 4-fev 3-mar 

Data das Análises  23-out 23-out 5-nov 12-nov 19-nov 26-nov 10-dez 7-jan 15-jan 23-jan 30-jan 5-fev 4-mar 

Intervalo entre 
Amostragens (dias) - - - - - 7 14 28 8 8 7 6 27 

Tempo do Ensaio 
(dias) - - - - - 03 17 45 53 61 68 74 101 

Concentração na 
Fonte - - - - - 4914 4916 5091 4905 4828 5463 5046 4882 

Entrada Coluna 1 - - - - - 5048 3906 4921 5474 5492 5990 6343 6143 

Saída Coluna 1 - - - - - 1196 5206 5122 5474 5805 5736 6481 6473 

Trem[SO4
-2]  

(mg.L-1.dia-1) - - - - - - -11,30 -43,44 -69,11 -41,32 -34,88 -81,87 -4,84 

Soluções Sintéticas A     A   B    B 
 

   B 
 

  

Trem[SO4
-2]  

(mg.L-1.dia-1) (-41±±±±26) 
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(c) 

 

(d) 

Figura 5.10 – Massa Acumulada de Sulfato na Entrada e Saída das Colunas: (a) 
Coluna 1; (b) Coluna 2; (c) Coluna 3; (d) Coluna 4(Fonte: própria). 
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5.4.3. MEDIÇÕES DE PH E ORP 

 

Após 27 dias do início do experimento, o pH médio das amostras coletadas 

na saída das colunas bióticas aumentou de 5,6 para 7,5, tendendo a um valor médio 

de 7,6 até o final do experimento. As colunas bióticas apresentaram, portanto, 

valores esperados dentro da faixa de pH esperado para redução de sulfato (entre 5 

e 8) (Neculita, 2007).  

O pH da coluna abiótica aumentou gradativamente de 5,7 a 6,7. Considera-se 

que não houve remoção de sulfato nesta coluna, o que poderia contribuir para um 

aumento do pH; pelo contrário, observou-se liberação de sulfato no efluente. 

Os valores de ORP medidos após 10 dias do início do experimento foram 

positivos nas amostras de entrada das colunas e negativos nas amostras de saída 

das colunas.  

Os valores de ORP diretamente medidos com um eletrodo convencional 

(eletrodo de meia células de Ag/AgCl) devem ser corrigidos para que se tenha o 

valor de Eh (Equação 5.2), o potencial de óxido-redução relativo ao eletrodo padrão 

de hidrogênio, com base na equação: (STUMM and MORGAN, 1996; SZOGI et al., 

2006): 

 

                              )(200 mVORPE
h

−=                                      [Eq. 5.2] 

Após 30 dias, todas as amostras das colunas bióticas apresentaram valores 

de Eh negativos; após 50 dias do início do experimento, esse valor era da ordem de 

-160 mV nas amostras de saída das colunas. O valor de ORP negativo é esperado e 

indica ambiente anaeróbio e propício à continuação das atividades bacterianas, e 

valores abaixo de -100 mV denotam a ocorrência de redução bacteriana de sulfato 

(SZOGI et al. 2006; NECULITA, 2007). 

O ORP na coluna abiótica manteve-se positivo durante todo o tempo do 

experimento, em torno de 321 mV, compatível com ambientes aeróbios. A Figura 

5.11 apresenta os valores de pH e a Figura 5.12 os valores de Eh na saída das 

colunas. 
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Figura 5.11 - Medições de pH das Amostras das Colunas (Fonte: própria) 

 

 

Figura 5.12 - Medições de Eh das Amostras das Colunas (Fonte: própria) 

 

Após 15 dias do início do experimento foi observada uma mudança da cor do 

material no interior das colunas, conforme apresentado na Figura 5.13 e Figura 5.14, 

passando de uma cor amarelo-esverdeada para a cor preta. Condizente com o 

esperado para este experimento, também foi detectado odor de gás sulfídrico. 
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Segundo Choudhary e Sheoran (2011), estas mudanças ocorrem após o 

período de incubação das BRS. O forte odor de sulfeto de hidrogênio é resultado 

dos processos bacterianos de degradação da matéria orgânica em meio anaeróbio 

contendo sulfato (PERONI, 2003). A cor preta pode estar relacionada à formação de 

precipitados sólidos e sulfetos metálicos, os quais, em sua maioria, apresentam cor 

escura.  

A cor preta espalhou-se pelas colunas bióticas no decorrer do experimento 

em uma rápida progressão, invadindo até os intervalos designados para filtragem 

(primeiros e últimos 5 cm das colunas) e tomando as colunas inteiramente no final 

dos ensaios. Este fato está relacionado à ligeira proliferação e atividade das BRS no 

interior da coluna. Adicionalmente, pode também estar relacionado à facilidade da 

mobilização dos sais solúveis presentes no bagaço de cana (Morris, 2010).  

A coluna abiótica (coluna 4) não apresentou quaisquer variações em sua 

coloração, o que era um resultado esperado, considerando que não houve atividade 

bacteriana para redução de sulfato. A Figura 5.15 apresenta a coluna 4, situada na 

primeira posição, da esquerda para direita, apresentando a cor amarelo-esverdeada 

do meio reativo. 

 

 

Figura 5.13  Aspecto das colunas, 14 dias após o início do experimento (Fonte: 
própria) 
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Figura 5.14 - Aspecto das colunas, 27 dias após o início do experimento (Fonte: 
própria) 

 

 

Figura 5.15 - Aspecto das colunas, 146 dias após o início do experimento (Fonte: 
própria)  
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5.4.4. CONCENTRAÇÕES DE METAIS NAS AMOSTRAS LÍQUIDAS 

 

As colunas bióticas (colunas 1, 2 e 3) apresentaram valores de concentração 

de níquel e zinco não detectáveis ou muito próximos ao limite de quantificação 

destes metais (em torno de 1,5 mg/L), tanto no primeiro ponto de amostragem (5 cm 

da entrada) quanto na saída das colunas, mesmo com a concentração na solução 

sintética  entre 10 mg/L e 15 mg/L. Como exceção, apenas  uma análise na coluna 1 

apresentou valor próximo à solução sintética, tanto para níquel quanto para zinco. 

Este fato deve-se provavelmente a um erro experimental ocorrido durante a 

calibração do equipamento de medição.  

Os valores muito baixos das concentrações no ponto de entrada das colunas 

sugerem que houve precipitação desses metais logo nos primeiros 5 cm do meio 

reativo, quando em contato com os íons sulfetos, resultantes da redução de sulfato 

por atividade bacteriana. Esta hipótese foi validada através dos resultados das 

análises de MEV e EDS nas amostras sólidas coletadas nessa posição, 

apresentadas no item 5.4.7. Experimentos conduzidos por Zhang et al. (2013), 

Zagury et al. (2006), Blowes et al. (2000), entre outros, apresentaram resultados 

similares, onde a precipitação dos metais aconteceu em decorrência da presença de 

atividade bacteriana na redução de sulfato.  

Os resultados das concentrações de níquel e zinco na coluna abiótica (coluna 

4) permaneceram com valores superiores aos valores de concentrações nas 

soluções sintéticas (15mg/L), entre 20mg/L e 35 mg/L, durante todo o tempo do 

ensaio. Isto significa que na coluna 4 não houve precipitação destes metais, em 

forma de sulfeto, em decorrência da ausência de atividade bacteriana, muito embora 

o pH medido nesta coluna propiciasse alguma outra forma de precipitação, por 

exemplo, de óxidos e hidróxidos dos metais. 

Além disso, os valores de concentrações tanto na entrada quanto na saída 

desta coluna apresentarem-se maiores que as concentrações na solução sintética. 

Isso indica que esses metais foram liberados no interior da coluna. Experimentos 

conduzidos por Zhang et al. (2013) mostram comportamentos similares em colunas 

de controle, onde as concentrações permaneceram altas durante todo o tempo do 

ensaio. Ressalta-se que a maior liberação de zinco coincidiu com a maior liberação 

de sulfato na saída da coluna 4. A Figura 5.16 e Figura 5.17 apresentam os 

resultados das concentrações de níquel e zinco, para todas as colunas. 
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(c) 

 

  

(d) 

Figura 5.16 - Evolução das Concentrações de Níquel: (a) Coluna 1; (b) Coluna 2; (c) 
Coluna 3; (d) Coluna 4 (Fonte: própria). 
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(c) 

 

  

(d) 

Figura 5.17 - Evolução das Concentrações de Zinco: (a) Coluna 1; (b) Coluna 2; (c) 
Coluna 3; (d) Coluna 4 (Fonte: própria). 

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Zn
(mg/L)

Tempo (dias)

Entrada Coluna 3 Saída Coluna 3 Concentração na Fonte

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Zn
(mg/L)

Tempo (dias)

Entrada Coluna 4 Saída Coluna 4 Concentração na Fonte



114 
 

Usando-se as regressões lineares mostradas nos gráficos da Figura 5.10, é 

possível calcular a massa total de sulfato reduzido biologicamente em cada coluna, 

até o final de cada teste. Utilizando-se o coeficiente estequiométrico da relação em 

massa (gramas) de H2S gerado por grama de SO4
2- reduzido, por exemplo, da 

reação 5.1, é possível calcular a massa total de H2S gerado em cada coluna durante 

o ensaio. 

 

2,128 C3H5O3
- + SO4

2- + 0,077 NH4
+ + 0,051 H+ � 2 HCO3

- + 0,234 H20  [reação 5.1] 
 

         (Lactato)                                                 + 2 C2H3O2
- + 0,077 C5H7O2N + H2S  

                                                                          

 

(( ((Acetato)         (Biomassa) 

 

 A partir da simplificação de desprezar o efeito da volatilização de H2S para a 

fase gasosa, pode-se avaliar a massa total de Níquel e Zinco que, potencialmente, 

poderia ser removida em cada coluna, a partir de cálculo estequiométrico, com os 

coeficientes estequiométricos provenientes das reações 5.2 e 5.3: 

 

Zn + H2S  --> ZnS + 2H+                                                                               [reação 5.2] 

 

Ni + H2S  --> NiS + 2H+                                                                                [reação 5.3] 

 

Comparando-se a massa total de cada metal que a coluna teria o potencial de 

remover (precipitar na forma de sulfeto) no tempo total de duração do ensaio com a 

massa total do metal introduzido na coluna pela solução de entrada durante o 

ensaio, pode-se verificar se é justificável a ausência de metais na saída das colunas, 

tomando como base resultados observados na Coluna 1: 

 

• Redução acumulada de SO4 durante todo o tempo do ensaio: 

98.798,61mg – 91.125,45mg = 7.673,16 mg SO4 = 7,6g SO4;  

Sendo 1 mol de SO4 = 96,08g, tem-se que 7,6g SO4 = 0,079 mol; 

 

• Conforme a reação 5.1, observa-se que a relação estequiométrica 

entre SO4 e H2S é de 1:1, ou seja, para cada molécula de SO4 reduzida 
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para sulfeto, forma-se uma molécula de H2S como subproduto, 

gerando assim uma oferta de 0,079 mol de H2S na coluna 1;  

 

• Sendo: 

Total acumulado de Zn que entrou na Coluna 1: 212mg (0,00324 mols); 

Total acumulado de Ni que entrou na Coluna 1: 226mg (0,00385 mols); 

 

Observa-se que há necessidade de 0,00324 mol de H2S para precipitação da 

massa total de Zinco e 0,00385 mol de H2S para precipitação da massa total de 

Níquel, ou seja, um total de 0,00709 mol de H2S. Com base na oferta de 0,079 mol 

de H2S da Coluna 1 (aproximadamente 11 vezes maior que o necessário para 

precipitação das massas totais de Níquel e Zinco juntas) e reações 5.4 e 5.5, 

observa-se que de fato a ausência destes metais na saída das colunas é justificada 

pela precipitação dos mesmos em forma de sulfeto: 

 

Zn + H2S � ZnS + 2H+                                                                  

0,00324Zn + 0,00324H2S � 0,00324ZnS + 0,00648H+               [reação 5.4] 

  

Ni + H2S  --> NiS + 2H+                                                                 

0,00385Ni + 0,00385H2S � 0,00385NiS + 0,0077H+                   [reação 5.5] 

 

5.4.5. CONCENTRAÇÕES DE FOSFATO E NITRATO NAS AMOSTRAS LÍQUIDAS 

 

A Figura 5.18 apresenta a variação das concentrações de fosfato ao longo do 

tempo dos ensaios na solução fonte, na entrada e na saída das colunas, tanto para 

as colunas bióticas quanto para a coluna abiótica.  

A Figura 5.19 e Figura 5.20 sintetizam os resultados das concentrações de 

saída das quatro colunas, para fosfato e nitrato, respectivamente. 

A Solução Sintética B, em sua primeira aplicação, após 48 dias do início do 

experimento, trouxe um aporte de fosfato na solução fonte. No decorrer do tempo, 

as concentrações de fosfato na solução sintética foram decaindo, pois o acréscimo 

na concentração dos nutrientes só foi feito na primeira aplicação da solução. 

 As concentrações de fosfato na entrada das colunas começaram a aumentar 

na amostragem subsequente (7 dias depois do aporte), porém com valores menores 
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do que o da solução fonte, indicando consumo de fosfato.  Similarmente, as 

concentrações de fosfato na saída das colunas começaram a aumentar na 

amostragem após 14 dias depois do aporte de fosfato, mas com valores menores do 

que os da entrada, indicando maior consumo de fosfato.  

Verificou-se que no período seguinte os valores de fosfato tanto na entrada 

como na saída apresentaram-se praticamente estáveis, enquanto a concentração na 

fonte foi diminuindo. Após 52 dias do aporte de fosfato, as concentrações tanto na 

saída das colunas quanto na entrada das colunas começaram a diminuir até um 

patamar de equilíbrio. 

A taxa de remoção de sulfato, que tendeu a aumentar com o aporte de fosfato 

na  primeira aplicação da Solução Sintética B, manteve-se constante até a penúltima 

amostragem e diminui nos 27 dias. 

A coluna abiótica apresentou resultados de concentrações de fosfato um 

pouco maiores que as concentrações das colunas bióticas, após a inserção da 

Solução Sintética B pela primeira vez e durante um período de aproximadamente 40 

dias após esta inserção, quando a Solução Sintética B foi renovada. Depois deste 

período, observou-se que as concentrações apresentaram resultados muito 

similares em todas as colunas, abiótica e bióticas, e com a solução fonte. Isso 

parece indicar um equilíbrio na oferta e no consumo de fosfato pelos 

microrganismos. 

As concentrações de nitrato nas colunas bióticas e na coluna abiótica foram 

praticamente não detectáveis durante todo o período dos ensaios. Considerando 

que as demais análises (sulfato, fosfato e metais) apresentaram resultados 

geralmente bem acima dos limites de detecção, uma hipótese para os resultados 

das concentrações muito baixas de nitrato é a preservação inadequada das 

amostras e principalmente ao curto holding time (intervalo entre a amostragem e 

análise) para análises de nitrato (48 horas) (USEPA, 2005). As análises de 

cromatografia iônica foram realizadas geralmente 48 horas após a amostragem. 

Cabe ressaltar que o holding time para os demais compostos analisados (fosfato, 

sulfato e metais) é de 28 dias, e as recomendações para preservação das amostras 

(refrigeradas até 4±2 oC) seguiu as recomendações de norma (USEPA, 2005). As 

baixas concentrações de nitrato nas colunas bióticas também podem estar 

relacionadas ao rápido consumo de nitrogênio pelas bactérias (Blowes, 2000).  
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(c) 

 

 

(d) 

Figura 5.18 - Evolução das Concentrações de Fosfato: (a) Coluna 1; (b) Coluna 2; 
(c) Coluna 3; (d) Coluna 4 (Fonte: própria). 
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Figura 5.19 – Resultados Sintetizados: Evolução das Concentrações de Fosfato 
(Fonte: própria). 

 

Figura 5.20 - Resultados Sintetizados: Evolução das Concentrações de Nitrato 
(Fonte: própria). 
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5.4.6. CONCENTRAÇÕES DE ENXOFRE, NÍQUEL E ZINCO NAS AMOSTRAS SÓLIDAS 

 

5.4.6.1. Coluna Abiótica 

 

5.4.6.1.1. Amostras “4-PE”, “4-E” e “4-S” 

 

A Figura 5.21, Figura 5.22 e Figura 5.23 apresentam imagens por MEV e 

resultados das análises de EDS das amostras sólidas 4-PE, 4-E e 4-S, retiradas da 

coluna abiótica (coluna 4). A localização das amostras é: amostra 4-PE na porção 

filtrante (2,5 cm a partir da base da coluna); amostra 4-E no ponto de amostragem 

de entrada da coluna (5 cm do início do meio reativo ou 10 cm a partir da base da 

coluna), na porção reativa; amostra 4-S no ponto de amostragem de saída da 

coluna, na porção reativa (30 cm a partir da base da coluna).  

Foram analisadas duas imagens de cada amostra, na região e em pontos 

específicos selecionados durante o ensaio. As análises foram qualitativas. As 

análises de MEV totalizaram 26 imagens e respectivos gráficos de EDS. 

O principal resultado relevante das análises MEV/EDS na coluna abiótica foi 

que não foram encontrados, em nenhuma imagem, picos dos compostos níquel e 

zinco, sugerindo que nesta coluna, sem atividade bacteriana, não ocorreu a 

formação de precipitados sólidos envolvendo Ni e Zn, fato que pode ser explicado 

pela ausência de redução de sulfato e a precipitação de sulfetos nessa coluna. 

Observa-se que fibras do bagaço entraram no material filtrante. Os resultados 

indicaram picos de potássio, oxigênio, carbono, silício e metais não inseridos na 

solução sintética, como alumínio, ferro e magnésio. Estes compostos estão 

associados aos materiais constituintes da coluna (reativo e drenante). A presença de 

enxofre deve-se ao íon sulfato, proveniente da solução sintética. 

Estes resultados estão coerentes com as altas concentrações de metais na 

saída da coluna nas amostras líquidas, indicando também que não houve um 

sorvedouro dos metais na coluna na forma de precipitação de sulfetos dos metais, 

devido à ausência de redução de sulfato por atividade bacteriana. 

O aspecto e odor do material sólido desta coluna também corroboram os 

resultados, pois o mesmo não apresentou cor escura nem odor de sulfeto de 

hidrogênio (pelo contrário, o odor do material permaneceu o odor inicial do meio 

reativo de bagaço de cana). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.21 - Amostra Sólida 4-PE: (a) MEV; (b) Gráfico EDS: Região (Fonte: 
Própria) 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.22 - Amostra Sólida 4-E: (a) MEV; (b) Gráfico EDS: Região (Fonte: Própria) 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 5.23 - Amostra Sólida 4-S: (a) MEV; (b) Gráfico EDS: Região (Fonte: Própria) 
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5.4.6.2. Colunas Bióticas 

 

5.4.6.2.1. Amostras “1-PE” e “2-PE” 

 

A Figura 5.24 e Figura 5.25 apresentam imagens por MEV e resultados das 

análises de EDS das amostras sólidas 1-PE e 2-PE, retiradas das colunas bióticas 1 

e 2. As amostras foram coletadas na porção filtrante (2,5 cm a partir da base da 

coluna).  

Foram analisadas, no total, uma imagem da amostra 1-PE e duas imagens da 

amostra 2-PE. As análises de EDS foram realizadas na região e em pontos 

específicos selecionados durante o ensaio. As análises realizadas foram qualitativas.   

Os resultados indicaram picos dos compostos enxofre, níquel e zinco nas 

duas amostras. Na Figura 5.24 (b), referente ao ponto nº 3 da imagem da análise de 

MEV da amostra 1-PE, o maior pico encontrado refere-se ao composto enxofre, 

seguindo de um pico evidente do composto zinco, evidenciando precipitação de 

zinco em forma de sulfeto. Este resultado era esperado, uma vez que as 

concentrações de zinco nas amostras líquidas foram não detectadas durante todo o 

período do ensaio. Também são observados com clareza picos do composto níquel, 

também sugerindo precipitação de níquel em forma de sulfeto. Zhang et al. (2013) 

apresentam uma análise de MEV e EDS com constatação da precipitação de sulfeto 

de ferro, pois foram detectados picos de enxofre e de ferro. Waybrant et al. (2002) 

realizaram análise de MEV após ensaios em coluna e visualizaram sólidos 

precipitados de formato esférico de Fe e S. 

Foram também encontrados picos dos compostos oxigênio, carbono e 

potássio, o que está diretamente relacionado à fonte de carbono durável utilizada 

(bagaço de cana). Os picos de silício estão relacionados à areia e pedregulho, 

material de filtração utilizado. Também foram detectados no material de filtração das 

colunas bióticas os compostos ferro, magnésio e alumínio, também presentes no 

material filtrante da coluna abiótica, e cálcio. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 5.24 – Amostra Sólida 1-PE: (a) MEV; (b) Gráfico EDS: Ponto 3 (Fonte: 

própria) 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.25 – Amostra Sólida 2-PE: (a) MEV; (b) Gráfico EDS: Ponto 4 (Fonte: 
Própria) 
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5.4.6.2.2. Amostras “1-E”, “2-E” e “3-E” 

 

A Figura 5.26, Figura 5.27 e Figura 5.28 apresentam imagens por MEV e 

resultados das análises de EDS de amostras sólidas retiradas das colunas bióticas 

1, 2 e 3. As amostras foram coletadas na porção reativa, 10 cm a partir da base da 

coluna.  

Foram analisadas, no total, uma imagem da amostra 1-E, quatro imagens da 

amostra 2-E e duas imagens da amostra 3-E. As análises de EDS foram realizadas 

na região e em pontos específicos selecionados durante o ensaio. As análises 

realizadas foram qualitativas.   

Os resultados indicaram picos dos compostos enxofre, níquel e zinco na 

maioria das análises. Não foi observado nas amostras 2-E o composto níquel, 

apenas zinco. Estes resultados também sugerem precipitação de níquel e zinco em 

forma de sulfeto. Esses metais foram detectados em menor número de análises de 

EDS em pontos específicos do que nos ensaios com as respectivas amostras PE, o 

que era esperado, uma vez que grande parte já havia precipitado na porção filtrante 

da coluna e outra parte estava sendo levada pelo fluxo. Tais resultados também 

apresentam-se coerentes com os resultados observados nos experimentos 

conduzidos por Zhang et al. (2013). 

A amostra 1-E apresentou pico de cálcio, que não foi encontrado nas 

amostras 2-E e 3-E. Este fato pode estar associado à mistura de uma pequena 

quantidade de carbonato de cálcio diretamente na porção reativa durante a 

montagem da coluna 1, conforme apresentado no item 4.3.3.   

Os demais compostos encontrados, assim como nas amostras “PE”, estão 

relacionados aos materiais constituintes das colunas, tanto referentes à porção 

reativa quanto à porção filtrante. 

 



128 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.26 - Amostra Sólida 1-E: (a) MEV; (b) Gráfico EDS: Ponto 3 (Fonte: 
Própria) 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.27 - Amostra Sólida 2-E: (a) MEV; (b) Gráfico EDS: Ponto 3 (Fonte: 
Própria) 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.28 - Amostra Sólida 3-E: (a) MEV; (b) Gráfico EDS: Ponto 3 (Fonte: 
Própria) 
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5.4.6.2.3. Amostras “1-S”, “2-S” e “3-S” 

 

A Figura 5.29, Figura 5.30 e Figura 5.31 apresentam imagens por MEV e 

resultados das análises de EDS de amostras sólidas retiradas das colunas bióticas 

1, 2 e 3. As amostras foram coletadas na porção reativa, 30 cm a partir da base da 

coluna.  

Foram analisadas, no total, uma imagem da amostra 1-S, quatro imagens da 

amostra 2-S e três imagens da amostra 3-S. As análises de EDS foram realizadas 

na região e em pontos específicos selecionados durante o ensaio. As análises 

realizadas foram qualitativas.   

Foi detectado o metal zinco apenas na amostra 3-S, e não foi detectado 

níquel em nenhuma das amostras. Estes resultados sugerem que as precipitações 

ficaram, em sua grande maioria, situadas no primeiro terço da coluna, a partir de sua 

base, e que uma pequena porção de metais sulfetados estão presentes na parte 

superior da coluna.  

Este resultado também apresenta-se coerente, considerando os resultados 

das amostras “PE” e “E”, que indicaram maior quantidade de precipitados de metais 

sulfetados. Os demais compostos encontrados, assim como nas amostras “PE” e 

“E”, estão relacionados aos materiais constituintes das colunas. 
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(a) 

 

(b)  

Figura 5.29 - Amostra Sólida 1-S: (a) MEV; (b) Gráfico EDS: Região (Fonte: Própria) 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.30 - Amostra Sólida 2-S: (a) MEV; (b) Gráfico EDS: Região (Fonte: Própria) 



134 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.31 - Amostra Sólida 3-S: (a) MEV; (b) Gráfico EDS: Região (Fonte: Própria) 
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5.5. DETERMINAÇÃO DA CINÉTICA DE REDUÇÃO DE SULFATO NAS 

COLUNAS 

 

5.5.1. DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS E CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

As seguintes condições iniciais e de contorno foram adotadas para a 

simulação matemática das colunas. 

 

a) Dimensões da coluna 

 

O trecho reativo considerado para dimensionamento da coluna tem 0,20 m de 

comprimento, sendo alimentada pela base. Os pontos x = 0 e x = 0,20 m 

correspondem, respectivamente, aos pontos de amostragem de entrada e de saída 

da coluna.  

 

b) Concentração de sulfato inicialmente presente na coluna em t=0 

 

Esta é uma hipótese simplificadora, considerando que a fonte de SO4
2- é 

proveniente da solução sintética. 

G(+, 0) 	= 	0 

 

c) Concentração sendo introduzida em x=0 

 

Durante todo tempo do ensaio (146 dias), a concentração de sulfato na 

solução de alimentação apresentou alguma variação ao longo do tempo, conforme 

explicado no item 4.4.  Adotou-se como concentração de alimentação em x=0 o valor 

médio na concentração neste ponto ao longo do tempo. Portanto: 

 

G(0, H) 	= 	55817l/m , 0 < H ≤ 146	#@A8  
 

O valor de concentração de 5.581 mg/L é a média dos valores de entrada das 

Colunas 1, 2 e 3 durante 146 dias de ensaio. 
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5.5.2. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS REFERENTES A ADVECÇÃO, DISPERSÃO E ADSORÇÃO 

 

• q (vazão específica ou velocidade de Darcy): 2,3x10-7 m/s (obtida pela 

vazão de 0,088 mL/min e diâmetro da seção transversal de 0,09 m); 

• θ (porosidade ou teor de umidade volumétrico de saturação): 0,53 (a partir 

do índice de vazios da coluna igual a 1,12, calculado com base no peso 

seco de material de preenchimento, dimensão da coluna e peso específico 

dos grãos); 

• v (velocidade de percolação da água ou velocidade linear média): 4,40x10-

7 m/s (vazão específica pela porosidade); 

• γ (termo de fonte ou sorvedouro independente da concentração): 0 

• R (coeficiente de retardamento): 1 (adotado com base nos resultados 

obtidos na coluna abiótica, na qual não se verificou a ocorrência de 

adsorção); 

• α (coeficiente de dispersividade): 0,1xL = 0,1x0,2 m = 0,02 m  

• D (coeficiente de dispersão hidrodinâmica): 8,7x10-9 m²/s (produto do 

coeficiente de dispersividade α pela velocidade de fluxo do soluto)  

 

5.5.3. ESTIMATIVA DA TAXA DE DECAIMENTO 

 

A Figura 5.32 apresenta os valores de C (x=0,20 m, t) calculados segundo a 

Equação 4.1, para valores de µ variando de 0,005 a 0,02 dia-1, faixa dos menores 

valores de erro obtidos. Pode ser observado que a taxa de decaimento de 1ª ordem 

de sulfato obtida nos ensaios foi de aproximadamente 0,01 dia-1. A Tabela 5.5 

mostra os erros calculados nessas simulações. 
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Figura 5.32 - Valores de C (x=0,20m, t), para diferentes valores de µ (Fonte: própria) 

 

Tabela 5.5 - Erros calculados nos ajustes da taxa de decaimento de primeira 
ordem 

µ (dia-1) ε 
0,005 0,096 
0,01 0,093 
0,015 0,094 
0,02 0,102 

 

 

5.6. MODELAGEM E DIMENSIONAMENTO DA BRP 

 

5.6.1. DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS E CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

• Concentração de sulfato inicialmente presente no interior da BRP em t=0 

G(+, 0) 	= 	0 

• Concentração sendo introduzida em x=0 

G(0, H) = 	5.7007l/m , 0 < H ≤ H����n	#@A8  

Onde: tfinal: tempo final da simulação do funcionamento da BRP no campo, 

que deve coincidir com o tempo necessário para a eliminação da fonte de 

contaminação do local 
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5.6.2. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA A SIMULAÇÃO DA BRP 

 

Com base nos resultados provenientes do estudo de caso e da investigação 

experimental foram adotados os seguintes valores dos parâmetros de 

interesse:  

• v (velocidade de percolação da água): 2,0x10-7 m/s (velocidade de Darcy 

no campo dividida pela porosidade da barreira); 

• γ (termo de fonte ou sorvedouro independente da concentração): 0 

• R (coeficiente de retardamento): 1 

• α (coeficiente de dispersividade): 0,1xB (B é a espessura da  barreira)  

• D (coeficiente de dispersão hidrodinâmica): αx2,0x10-7 m²/s (produto do 

coeficiente de dispersividade α pela velocidade de fluxo do soluto)  

• µ (taxa de decaimento de primeira ordem): 0,01 dia-1 

 

5.6.3. OBTENÇÃO DA ESPESSURA E TEMPO DE RESIDÊNCIA DA BARREIRA  

 

Testaram-se diversos valores de espessura de barreira B, obtendo-se curvas 

de C (x=B m, t) em função do tempo até ser atingida uma concentração constante na 

saída inferior ou igual a 250 mg/L. 

O tempo de residência foi definido como o maior entre o tempo necessário 

para uma partícula de água atravessar a barreira e o tempo necessário para que a 

constância de concentração de saída fosse atingida. 

A barreira resultante tem espessura de 7,1 m com tempo de residência de 

950 dias. Estes valores são considerados inviáveis para implantação de uma BRP 

(BLOWES et al., 1997). 

A BRP redutora de sulfato instalada na indústria de mineração Nickel Rim 

(Ontario), descrita por BLOWES et al. (2000) apresentava 15 metros de 

comprimento, 3,7 metros de profundidade e 4,3 metros de largura. Assim, apesar da 

recomendação usual de que a espessura de BRP deva ser de até 2 m, 

principalmente para barreira de FeO (BLOWES et al., 1997), no caso de BRPs 

orgânicas pode-se considerar razoável uma espessura maior, da ordem dos 4,0 m. 
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Considerando-se o baixo teor de bagaço de cana em relação ao material de 

base no ensaio de coluna, simularam-se maiores teores a serem empregados na 

BRP, com a hipótese de proporcionalidade direta entre teor de bagaço e taxa de 

decaimento de 1a ordem representativo da redução de sulfato. Foram simulados 

teores até 8 vezes maiores, com a condição de obter concentração final na saída da 

barreira menor que 250 mg/L. 

A Figura 5.33, Figura 5.34 e Figura 5.35 ilustram a sensibilidade da resposta 

da BRP em função da espessura da barreira e da taxa de decaimento, no caso, do 

teor de bagaço de cana. A Figura 5.36 e a Tabela 5.6 apresentam os menores 

valores de espessura necessários para garantir concentração na saída da BRP igual 

ou menor que 250 mg/L para teores em massa de bagaço de cana em relação ao 

material de base entre 1:28 (utilizado nas colunas) e 1:3,5.  

 

 

Figura 5.33 - Concentração de sulfato na saída da BRP para µ=0,03 dia-1. 
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Figura 5.34 - Concentração de sulfato na saída da BRP para µ=0,04 dia-1. 

 

 

Figura 5.35 - Concentração de sulfato na saída da BRP para µ=0,05 dia-1. 
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Tabela 5.6 – Valores de espessura e tempo de residência viáveis para implantação 
da barreira 

 

 

 

 

Teor de bagaço 

de cana 

µµµµ    

(dia-1)    

B 

(m) 

Tres 

(dias) 

 

1:28 (3,6%) 

 

0,01 

 

7,1 

 

950 

1:14 (7,1%) 0,02 3,6 470 

1:9,3 (10,7%) 0,03 2,4 310 

1:7 (14,3%) 0,04 1,8 240 

1:5,6 (17,9%) 0,05 1,5 180 

1:4,7 (21,4%) 0,06 1,2 160 

1:4 (25,0%) 0,07 0,8 80 

1:3,5 (28,6%) 0,08 0,7 60 

       Fonte: própria. 

 

 

Figura 5.36 - Largura mínima necessária para a BRP em função da taxa de 

decaimento (Fonte: própria). 

 

Observa-se que um teor de bagaço de cana igual a 1:7, 4 vezes o utilizado 

nas colunas, garantiria uma espessura de menos de 2 m para a BRP, enquanto uma 

espessura de 0,7 m já seria suficiente para o teor de 1:3,5. Se fosse admitida a 

espessura de 4 m, o dobro da quantidade de bagaço de cana utilizada nas colunas 

já atenderia a condição de concentração de saída de sulfato. Ressalta-se, no 
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entanto, que a hipótese de proporcionalidade entre teor de bagaço e taxa de 

decaimento de 1ª ordem deve ainda ser comprovada experimentalmente. 

O teor de bagaço de cana a ser acrescentado dependerá, contudo, da 

condutividade hidráulica final da mistura com o material de base, a qual não poderá 

ser menor do que a do aquífero onde a BRP está inserida. Por outro lado, a 

condutividade hidráulica do bagaço de cana puro, da ordem 2 x 10-5 m/s, conforme 

testado em permeâmetro de parede flexível (câmara triaxial) em corpo-de-prova 

compactado manualmente e adensado a uma tensão efetiva de 20 kPa e com 

gradiente hidráulico de 3, é comparável ao valor esperado para uma areia fina, 

podendo permitir a mistura de bagaço em elevadas proporções. 
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6. CONCLUSÕES 

 

• O bagaço de cana apresenta-se como um substrato eficiente e 

economicamente viável como fonte de carbono durável para as bactérias 

redutoras de sulfato, com tempo de degradação entre 5 e 10 anos. 

 

• Os ensaios de coluna para investigar a remoção de sulfato de uma solução 

sintética de DAM com bagaço de cana como meio reativo indicaram redução 

de sulfato na taxa de 49 mg/L/dia, correspondendo a uma taxa de decaimento 

de primeira ordem de 0,01 dia-1. 

 

• O ensaio de coluna abiótica indicou não ocorrer adsorção de sulfato pelo 

bagaço de cana. 

 

• Os ensaios de coluna para investigar a remoção de sulfato de uma solução 

sintética de DAM com bagaço de cana como meio reativo mostraram 

precipitação dos metais níquel e zinco presentes na solução, de 15 mg/L para 

valores não detectáveis pela técnica química analítica utilizada. Esses metais 

foram detectados na fase sólida da coluna por MEV/EDS, assim como o 

enxofre, confirmando a precipitação em forma de sulfetos. 

 

• Detectaram-se também precipitados de Fe, Al e Si, elementos não inseridos 

na solução sintética e possivelmente associados aos materiais constituintes 

da coluna; 

 

• O monitoramento do pH e ORP confirmou as condições anaeróbias geradas 

ao longo do tempo pelas BRS; 

 

• A adição de N, P e K aumentou a taxa de redução de sulfato; 

 

• Houve geração de subprodutos, como o sulfeto de hidrogênio, identificado 

pelo odor, fato que deve ser considerado na implantação de uma BRP 

orgânica; 
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• A viabilidade de implantação de uma barreira reativa permeável preenchida 

com bagaço de cana e areia nas proporções de 1:28 em peso resultaria em 

uma BRP orgânica de 7,1 m de espessura no local de estudo de caso, com 

tempo de residência de 950 dias, inviável para uma BRP. 

 

• O dobro da proporção de bagaço de cana e areia já permitiria a implantação 

de uma BRP orgânica viável, com espessura aproximada de 4 m.  

 

• A investigação possibilitou uma série de sugestões para os procedimentos 

experimentais: adição de carbonato de cálcio na solução sintética e não 

diretamente na coluna, utilização de sais de sulfato em vez de ácido sulfúrico 

para composição da solução sintética, manutenção da concentração da 

solução de entrada ao longo do ensaio, determinação da concentração de 

gás sulfídrico gerado (dissolvido e volatizado), amostragem com seringa fixa 

para evitar geração de condição aeróbia, entre outros. 

 

• Como conclusão geral, foi validada a hipótese de que bagaço de cana como 

substrato e esterco bovino como inóculo bacteriano compõem um meio 

reativo viável para a redução de sulfato e precipitação de metais em uma 

BRP  orgânica. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Verificar se houve alteração nos parâmetros físicos da coluna após o término 
do ensaio. 
 

• Colocar piezômetros na coluna para detectar alterações na condutividade 
hidráulica. 
 

• Caracterizar quimicamente o material da coluna após o ensaio, para abordar 
as alternativas de disposição dos resíduos de degradação da BRP. 

 

• Realizar ensaios de coluna testando diferentes proporções de material reativo 
com o material de base, para validar a hipótese de relação linear entre o teor 
de bagaço e a taxa de decaimento de primeira ordem. 
 

• Realizar ensaios para a determinação mais precisa do tempo de degradação 
do bagaço de cana. 
 

• Realizar ensaios para testar a cinética das reações com e sem inóculo 
bacteriano. 
 

• Realizar ensaios de coluna com grãos de silicone ao invés de areia ou 
pedregulho, podendo desta maneira observar melhor visualmente as 
alterações na coluna e fluxo, início e velocidade das reações e alterações na 
cor das colunas, etc. 
 

• Realizar ensaios de coluna para diferentes tempos de residência. 
 

• Utilizar uma coluna de controle sem adição de glutaraldeído. 
 

• Realizar ensaios para determinação de subprodutos, como gases dissolvidos. 
 

• Monitorar a população de BRS, através da realização de ensaios específicos. 
 

• Executar uma BRP em escala piloto no local do estudo de caso, a fim de 
avaliar a situação real de implantação. 
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