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RESUMO 

A água subterrânea constitUI uma importante fonte de água potável utilizada no abastecimento público de muitas 
cidades. A proteção c conservação da qualidade dos aqüíferos é preocupação de cientistas e entidades públicas de saúde 
ao longo do planeta. 
Cátions inorgânicos de metais são importantes poluentes da água subterrânea. Elevadas concentrações destes, na água 
subterrânea, estão associadas a sítios destinados para a disposição de efluentes da indústria tais como a mineira, 
metalúrgica c nuclear. As primeiras técnicas desenvolvidas para a remediação dos aqüíferos nem sempre resultaram 
eficientes, além de serem algumas vezes caras ou provocarem transformações fisico-quimicas no solo. As tecnologia~ 
alternativas criadas recentemente vêm procurando soluções mai s rápidas c com menores custos; e técnicas in situ não 
invasoras. A tecnologia de barreiras permeáveis reativas (BPRs) é uma das alternativas de remediação de maior 
preferência . As BPRs consistem cm um meio reativo poroso que transforma os compostos contaminantes de interesse 
em substâncias benignas ou inertes quando estas passam através da barreira sob a influência do gradiente hidráulico 
natural do aqüífero. Para o tratamento de cátions metálicos algumas estratégias têm sido propostas tal como a redução 
do cátion provocada pelo material contido na barreira, seguida de precipitação de sólidos pouco solúveis. Cátions 
(Espécies metálicas) de metais como Hg, U c Cu, têm sido tratados cm escala de laboratório pela redução com ferro 
elementar. Outra opção é a precipitação indircta de cátions inorgânicos como resultado da redução de um ânion, 
usualmente o sulfato. A redução do sulfato a sulfcto é provocada por bactérias sulfato redutoras que constituem, junto 
com matéria orgânica, o substrato rcativo da barreira. O sulfeto produzido provoca a precipitação dos metais. Esta 
segunda alternativa tem sido utilizada para o tratamento de drenagem ácida de minas devido ao elevado teor de sulfato 
presente neste efluente. 

Palavras chave: barreiras permeáveis reativas, remediação, aqüíferos, cátions metálicos. 

ABSTRACT 

Groundwatcr is an important source of drinkable water used for public supply in many towns. The protection of aquifers 
and conservation of thcir quality is a major conccrn for scicntists and public health officials worldwide . lnorganic 
metallic cations are important pollutants of groundwater. 1-ligh concentrations of these species in groundwater are 
associated with disposal sites for severa! industrial eftluents such as mining, metallurgical and nuclear. Early techniques 
dcveloped for the rcmediation of aquifcrs werc not always efficient. ln addition, they were sometimes costly or caused 
physical and chemical transformations in the soil. Reccnt altemativc technologies seek faster and cheaper solutions and 
non-invasive in situ tcchniques. Thc pcrmcable reactive barrier (PRB) has becn a favorite ammg such alternativc 
rcmediation tcchnologies. The PRBs consist of a porous reactive mean that transforms the hazardous chemicals in 
harmlcss or inert substanccs when thesc chemicals flow through thc barrier under the influence of the aquifer hydraulic 
gradcnt. Severa! strategies havc bcen proposed for treating metallic cations such as their rcduction by the material 
contained in the barrier, followcd by the prccipitation of sparingly soluble solids. Metallic cations such as Hg, U and Cu 
have becn treatcd cy thc rcduction with elcmental iron. Another option is the indirect precipitation of inorganic cations 
resulting from the reduction of an anion, usually sulfate. Thc reduction of sulfate to sulfidc is carried out by sulfate
rcducing bacteria which constitl.tc, together with organic matter, the reactive barrier substrate. The produced sulfide 
brings about thc metais precipitation. This sccond alternative has been uscd for treating acid mine drainage due to the 
high sulfate content of this effluent. 

Keywords : permeable reactive barriers, rcmediation, aquifers, metallic cations 
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1. INTRODUÇÃO 

Cada ano, milhões de toneladas de material de des carie perigoso são geradas no planeta cm conseqüência das 
ineficientes técnicas de tratamento dos despejos. Numerosos sítios foram contaminados por metais pesados, 
compostos orgânicos c outros materiais perigosos, provocando um enorme impacto na qualidade das águas 
subterrâneas, solos e ecossistemas associados. 

A água subterrânea tem papel importante no abastecimento público de muitas cidades. No Estado de São 
Paulo, a C ETESB realizou um relatório do per[ iodo de 200 I -2003 , que mostrou que 72% dos 645 municípios são 
total ou parcialmente abastecidos por esse recurso hídrico c 47% deles são inteiramente abastecidos por água 
subterrânea (CETESB ). 

As primeiras técnicas desenvolvidas para a remediação dos aqüífcros (p.cx. bombeamento c tratamento "pump 
and /real") nem sempre serão totalmente eficientes, além de serem algumas vezes caras ou provocarem 
transformações fisico -químicas não desejadas no solo. De acordo com Nobre c Nobre (2003) as tecnologias 
alternativas criadas nos últimos anos vêm procurando: I) soluções mais rápidas c com menores custos; 2) 
tecnologias in situ não invasivas ou pouco invasivas; 3) tecnologias complementares que promovessem a 
aceleração in situ da degradação natural de contaminantes, principalmente através de rcações mediadas 
biologicamente. O padrão de evolução das tecnologias vem focalizando soluções cada vez mais naturais. 

A tecnologia de barreiras permcávets reativas (BPRs) é uma das alternativas de remediação de maior 
preferência. Esta técnica tem várias vantagens, entre elas: é um método in situ; serve no tratamento de poluentes 
persistentes nos aqüífcros; não produz importantes alterações fisico-químicas do solo. 

Como citado na literatura (Powell e outros, 1998), citions inorgânicos, por exemplo, os metálicos Cd, Co, Cu, 
Ni, Pb, Zn e cátions complexos como UO}+ são contaminantes importantes da água subterrânea. Concentrações 
elevadas destes metais estão associadas a sítios destinados para a disposição de efluentes da indústria, como a 
metalúrgica, mineira c a nuclear. 

Os objetivos deste trabalho são mostrar resumidamente alguns dos princípios fundamentais da tecnologia de 
Barreira Permeável Rcativa e oferecer uma revisão bibliográfica atualizada dos trabalhos disponíveis na literatura 
relacionados com a aplicação desta tecnologia de remediação de aqüífcros a sítios contaminados com cátions 
metálicos. 

Com este trabalho se pretende encorajar a realização no Brasil de pesquisas ligadas a o tema das BPRs c 
chamar a atenção sobre a necessidade de aumentar a aplicação das BPRs cm nível de campo. 

2. CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

As barreiras quimicamente reativas ou zonas de tratamento in situ são zonas permeáveis colocadas dentro do 
aqüífero, que contem um meio reativo poroso que degrada as espécies contaminantes alvo cm substâncias benignas 
ou de mais fácil degradação quando estas passam através da barreira sob a influência do gradiente hidráulico 
natural do aqüífero. Os poluentes também podem ser imobilizados dentro da barreira, seja sorvido pelo material 
ati v o da BPR, como precipitado pouco solúvel, ou como co-precipitado 

Para a implementação no campo de uma BPR para a remediação de um aqüífcro contaminado numerosos 
estudos cm várias áreas do conhecimento devem ser feitos. 

A concepção dos projetas para a instalação das BPRs é realizada com base nos resultados de estudos de 
laboratório (ensaios de batelada e coluna) . Nestes, é avaliada a rcatividadc do material a ser usado c a cinética de 
remoção do poluente . 

A caracterização da área de estudo compreende o levantamento das condições hidrológicas, estratigráficas, 
geoquímicas e microbiológicas . 

A scleção do material reativo mais apropriado baseia-se na rcatividadc, permeabilidade, compatibilidade 
ambiental , estabilidade, disponibilidade c custo, enquanto que as dimensões da barreira se definem principalmente 
pela quantidade de material perigoso contido no aqüífero c a velocidade da pluma contaminada. 
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A tecnologia tem sido usada com sucesso no tratamento de uma variedade de contaminantes incluindo 
remediação de hidrocarbonetos alifáticos clorados (McMahon e outros 1999), remediação de cromo (VI) (Vidic e 
Pohl and 1996) c no tratamento da drenagem ácida de minas (Biowes c outros, 1995; Bcnncr c outros, 1997). 

Como citado na literatura (Komnitsas e outros, 2004), quando cátions metálicos atravessam a zona permeável 
rcativa ocorrem vários tipos de mecan ismos gcoquímicos, como a corrosão do ferro, reações redox, sorção e 
precipitação o que resulta na formação de (oxi) hidróxidos, sulfatos e outras fases minerais o que finalmente 
conduz à limpeza da pluma de contaminantes. Os precipitados formados gradualmente preenchem os poros c 
cobrem a superfície do meio rcativo, reduzindo assim a rcatividadc, permeabilidade e a eficiência em longo prazo 
destes sistemas. 

Para o tratamento de cátions metálicos algumas estratégias têm sido propostas. A redução e precipitação de um 
sólido pouco solúvel é uma delas . Têm 9do feitos trabalhos em escala de laboratório sobre a redução de cátions 
com ferro metálico c coprccipitação de um precipitado secundário. 

Experimentos de laboratório cm batelada indicaram a rápida remoção do U(VI) e Tc(VII) de uma solução em 
contato com ferro elementar, como citado na literatura (Bostick c outros, 1990; Liang c outros, 1996). A reação 
entre U(Vl) c Fc(O) pode ser expressa como: 

(I) 

onde UO<(s) é o precipitado de óxido de urânio. São necessárias condições redutoras fortes para que a reação 
de redução c a precipitação aconteçam. Além disso, se o meio se tornar oxidante, o urânio reduzido pode se 
rcoxidar e re-solubilizar. 

As rcações de redução assistidas biologicamente são outras das alternai ivas para tratar cátions inorgânicos. 
Dentro destas rcaçõcs se incluem a redução direta do cátion com precipitação de um sólido pouco solúvel e a 
precipitação indircta como resultado da oxidação ou redução de um ânion . 

Um exemplo de reação de redução dircta por meio da ação de microorganismos é a redução do U(VI) a U(IV). 
Bactérias com um metabolismo baseado nesta rcação têm sido isoladas, de acordo com Lovele e Phillips (1992). 
Foi comprovado que a redução de U(Vl) pela matéria orgânica ou por 1-h foi pouco significativa sem a presença 
dos microorganismos. A equação proposta para o processo de redução de U(VI) catalisado pelo íon acetato e 
usando o micróbio C. matal/ireducens é: 

(2) 

A precipitação indireta de cátions inorgânicos resulta da redução de um ânion, usualmente o sulfato. A redução 
do sulfato a sul feto pode ser favorecida por bactérias sulfato redutoras que constituem junto com matéria orgânica o 
substrato reativo da barreira. O sulfeto produzido provoca a precipitação dos metais . Esta segunda alternativa tem 
sido utilizada para o tratamento de drenagem ácida de minas devido ao elevado teor de sulfato presente neste tipo 
de efluente. 

Como mostra a literatura (Waybrant c outros, 1995), a redução biologicamente mediada de sulfato para sulfeto 
acompanhada da formação de sul fetos metálicos pode ser expressa pela seguinte seqüência de reações : 

2CH20(s) + SO/(aq) + 2H+(aq) -7 H2S(aq) + 2C02(aq) + H20 
Me2+(aq) + H2S(aq) -7 MeS(s) + 2H +(aq) 

onde CH 20 representa a substância orgânica c Me'+ representa um cátion divalente em solução. 

(3) 
(4) 

Cátions metálicos menos susceptíveis a processos redox devem ser removidos de outras maneiras da solução. 
Este tipo de cátions, ao igual que os cátions sensíveis de experimentar reações redox, podem ser removidos por 
precipitação, adsorção ou coprecipitação sobre superfícies minerais. Materiais como turfa, calcário triturado, 
hidróxido de cálcio, sulfato ferroso, oxi -hidróxidos-férricos, tem se mostrado eficientes na remoção de U, As, Mo, 
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c Se pelos mecanismos de sorção ou precipitação, como mostra a literatura 1!--ongmirc c outros, 199 1 ; 
Morrison e Spanglcr, 1992). 

Materiais com características básicas, como o calcário, elevam a alcalinidade da água c podem ser utili zados 
no tratamento de efluentes da drenagem ácida de minas e na remediação de aqü ífcros contaminados com cstetipo 
de efluente. A dissolução destes na água eleva o pH do efluente ou da água c provoca a precipitação dos metais na 
forma de hidróx idos. 

Uma variada gama de materiais têm sido testados para ser utilizados nas BPRs com o intuito de d cgradar 
diversos tipos de substâncias orgânicas e inorgânicas que contaminam as águas subterrâneas do nosso planeta. 

Confotme citado na literatura (Powell e outros, 1998), entre os diferentes matcna1s rcativos o ferro metá lico 
tem sido o mais estudado, em função da sua disponibilidade cm escala industrial, baixo custo c menor impacto 
ambiental. O ferro metálico e lementar remove contaminmtcs orgânicos e inorgânicos. 

Diversos tipos de matéria orgânica também têm sido avaliados como material ativo na BPR para atenuar a 
concentração de metais em águas subterrâneas, como citado na literatura (Waybrant c outros, 1998). 

As zcólit<B que apresentam abundantes depósitos naturais fm sido também investigadas por di versos 
pesquisadores com o propósito de estudar sua capacidade de limpeza de efluentes contaminados com metais . A 
capacidade das zcólitas de trocar seus íons com os do mei o exterior em conta to garante a limpeza de so luções 
contaminadas com cátions metálicos. Metais pesados na água têm sido removidos com sucesso por zcólitas naturais 
c modificadas, conforme mencionado na literatura (Curkovic c outros, 1997; Micr c outros 200 I; Fuhrmann c 
outros, 1995) . 

Como o custo de uma BPR in situ é elevado quando é usado um meio rcati vo puro (carvão ativadQ por 
exemplo) certo numero de subprodutos ou dejctos de processos químicos c metalúrgicos estão sendo invest igados 
como possível meio reativo, com o objetivo de criar uma zona in situ de tratamento passivo que assista a 
precipitação, degradação ou imobilização de contaminantes metálicos. 

Como é referido na literatura (Komnitsas c outros, 2003, Komnitsas et ai. 2004, Bailcy ct a i. , 1999), materiai s 
como cinzas volantes, calcário, e lama vermelha (resíduo do processamento da bauxita no processo Bayer ), 
produzidos em grandes quantidades cm muitos países, soo meios reativos de baixo custo que foram usados na 
remoção de metais pesados e a subseqüente limpeza de material lixiviado de resíduos de minas e águas 
subterrâneas contaminadas. 

3. REVIS ÃD BIBLIOGRÁFICA 

Uma breve <presentação dos resultados mais importantes dos principai s trabalhos reali zados nos últimos dez 
anos sobre o tema virá à continuação. 

Experimentos em coluna realizados por Komnitsas c outros (2004) mostraram a e fiei ência de barreiras 
composta separadamente de calcário e lama vermelha utilizadas para a descontaminação de lixiviados ácidos 
gerados em sítios de mineração e carregados com elevados teores de íons de metais pesados. Os principais 
mecanismos de remoção induz idos pelos dois meios rcativos são: a) a precip itação de íons como hidróxidos ou 
sulfatos para Fe, AI, Mn, Zn, Cu, Co, c Ni c b) a coprecipitação/s orção principal mente para o Cd. 

Os autores ~artzas e outros, 2006) investigaram a partir de experimentos cm coluna a viabilidade para a 
remoção com ferro de vári os íons metálicos perigosos presentes cm efluentes da drenagem ácida de minas. Os 
autores concluíram que o Fc(s) utilizado como meio rcativo pode ser considerada uma alternativa de remedi ação 
ambiental economicamente viável deste tipo de efluentes c conseqüentemente pode ajudar a evitar a contaminação 
das águas subterrâneas . A reativi dade do ferro na barreira se manteve por longos períodos de tempo. O Cd c o C u 
são removidos a partir de rcações redox enquanto que o AI, Mn, Ni , Co c Zn são principalmente removidos como 
hidróxidos metálicos. 

A apatita II foi utilizada como meio reativo de uma BPR colocada in situ para tratar águas subterrâneas antes 
da sua entrada no arroio Ninemile, tribut ário do Rio Cocur d'Aicnc, ldaho, Estados Unidos. A água estava 
contaminada com drenagem ác ida de minas originada nas pilhas de rcjcitos da mina Succcss. A água subterrânea 
continha elevadas concentrações de Zn , Pb , Cd, Cu, So/·, N0 3·, de acordo com Conca c Wright (2006). A BPR 
opera satisfatoriamente desde j aneiro de 2001 c tem reduzido a concentração de Cd (no inicio centenas de ng L 1

) c 



XXII ENTMME I VII MSHMT- Ouro Preto-MG , novembro 2007. 

de Pb (inicialmente de milhares de ng 1.; 1
) para valores abaixo do limite de detecção (2 ng L 1

). Também, tem 
reduzido a concentração de Zn de I OOg l 1 para próximo do valor eh concentração natural do Zn nesta região 
(aproximadamente I 00 ng L 1) c diminuído SOl (I 00-200 mg I:}) c N03. para baixo do limite de detecção 
(50 flg L 1). Durante os cinco anos de operação, a BPR carregada com 90 toneladas de ~ati ta II tem removido 
quantidades superiores a 4550 kg de Zn, 91 kg de Pb c 45 kg de Cd, e tem elevado o pH da água para valores entre 
6,5 c 7 a partir de um influente com vàor médio de pH igual a 4,5. 

Em estudo realizado por Park c outros (2002) a clinoptilolita (zeólita), que tem excelente capacidade de troca 
catiônica, foi escolhida como material reativo para ensaios de batclada c coluna para n remoção de NH 4+, Pb e Cu. 
Foram observad as eficiências de remoção de mais de 80% para todos os contaminantes menos quando 
concentrações iniciais muito elevadas de amônio (80 ppm) e de cobre (40 ppm) foram utilizadas. 

Como citado na literatura (Ahn c outros, 2003), subprodutos da produção de aço foram avaliados no 
tratamento de lixiviados provenientes de resíduos de minas com elevado teor de arsênio. O material testado, cm 
ensaio de batclada, é uma mistura de Fe, óxidos de Fe, óxidos de Ca-Fe, Ca(OH)l. O valor de remoção de As é 
comparável com o valor obtido com ferro elementar. O mecanismo de remoção de As pode ser por meio da 
form ação de compostos entre o arsénio e o cálcio cm vez da adsorção no óxido de ferro. Elevadas quantidades de 
Ca(OHh elevaram o pH da solução (9-12) e provocaram a precipitação dos metais pesados dissolvidos 

A chamada areia verde é um subproduto da indústria do ferro fundido . E la é composta de areia fina de sílica, 
ligante argilosq carbono orgfmico c partículas de ferro residual. Em face do seu potencial de sorção e propriedades 
reativas, se realizaram testes cm batelada para determinar se é possível usar areia verde como meio reativo de baixo 
custo cm BPRs para remover Zn de soluções aquosas, como citado na literatura (Lcc e outros, 2004). O s 
experimentos mostraram que a areia verde é cfetiva na remoção de Zn através da sorção c rcação de precipitação do 
hidróxido de zinco . A eficiência com que a areia verde remove o Zn foi similar à do fe rro metálico. A elevada 
capacidade de remoção do Zn pela areia verde éatribuída à presença de argila, de carbono orgânico c de ferro 
residual os quais têm boa capacidale de so rção de metai s pesados. Da mesma forma, a presença de argila c ferro 
resulta na elevação do pH da solução, o que provoca a formação de hidróxido de zinco. 

Em agosto de 1995, na mina de Nickcl Rim, localizada próxima de Sudbury, Ontário foi instalada uma barreira 
permeável rcativa para remediar água subterrânea contaminada com efluentes ácidos de minas. Na barreira se 
promove a redução de SO /mediada pela açào de bactérias para promover a precipitação de sul fetos metálicos c 
produzir alcalinidade. Na literatura aparece wn estudo da variação do desempenho da barreira no tempo e espaço 
(Bcnncr c outros, 2002). Este estudo mostrou que depois de três anos de monitoramento a taxa de remoção de 
sulfato c ferro dentro da barreira diminuiu 30% c 50% respectivamente. Comprovou-se que o grau de redução do 
sulfato c de precipitação do sulfcto de ferro dentro da barreira é variável no espaço c no tempo. A variação espacial 
é devido a diferenças nos tempos de residência devido a variações na condutividade hidráulica do material utilizado 
para o tratamento . As variações temporais são possivelmente o resultado da diminuição do carbono orgânico 
disponível c a variações sazonais da taxa de redução de sulfato. A temperatura no aqüífcro flutua de te no inverno 
a 16"C no verão c a taxa de redução de sulfato no verão é quase duas vezes a taxa de redução de sulfato no inverno. 

Amos c Youngcr (2003) realizaram uma avaliação da permeabilidade e rcatividade de vários substratos com o 
intuito de escolher o melhor para a construção de uma BPR destinada futuramente a remediar drenagem ácida 
ferro sa proveniente de pilhas de material de rcjcitode minas de carvão do Nordeste de Inglaterra. 

Os três tipos de substratos utili zados estavam compostos dos seguintes materiais: mistura I) 50% de calcário, 
25% de esterco de gado bovino, c 25% de material de compostagcm de esgoto doméstico e grama c arbustos 
cortados: mi stura 2) 50'% de cascalho cm vez de calcário, o resto igual a anterior; mistura 3) 50% de calcário c 50% 
do mesmo material de compostagcm. O esterco de gadobovi no é uma rica fonte de bactérias sulfato redutoras. 

Os testes de rcatividadc consistiram em ensaios de batclada. Eles tiveram duração de 72 horas e a cada 
determinado intervalo de tempo se extraia uma amostra da solução e se determinava o pH, a alcalinidade, a 
quantidade de ferro, sulfato c manganês removidos da solução. 

Os resultados mostraram que na presença do calcári:> a alcalinidade foi maior e a remoção de metais melhor do 
que quando existe cascalho substituindo o calcário. Na mistura que contán o esterco de gado bovino (misturai) o 
Fc c Mn se sorveram de forma reversível. O tempo da remoção ótimo foi de 4 h c depois de 24 h a quantidade 
removida pcnnancccu constante. O meio misturado constituído por 50% de calcário e 50% de material de 
compostagcm não exibe sorçiio reversível para o Fc c Mn durante as 72 h de experimento. 
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O meio formado por 50% de calcário e 50% de material de compostagem (mistura 2) demorou cerca de 24 h 
para alcançar o valor máximo de adição de alcalinidade c o valor máximo de remoção de acidez c metais. As 
misturas com 25% de esterco c 25% de material de compostagem (mistura !e 2) alcançaram a máxima adição de 
alcalinidade e máxima remoção de acidez e metais cm 4 h. 

A presença de sulfeto de ferro ao final dos experimentos na mistura 1 indica a presença de bactérias sulfato 
redutora no compósito. Para os autores não fica claro qual é o tipo de mecanismo de remoção na mistura 3. 

Os testes de laboratório sobre reatividade realizados no trabalho anteriormente descrito serviram de 
embasamento para a seleção do substrato de uma BPR construída para a remediação de águas subterrâneas 
contaminadas com drenagem ácida originária de uma mina de carvão localizada em Northumbcrland, Inglaterra. 
Esta barreira tem a característica de ser inédita e de baixo custo de produção. O material rcativo da barreira 
subterrânea foi 50% de calcário, 25% de esterco, e 25% de material de compostagcm. Durante dois anos de 
operação a BPR tem removido 50% de ferro e 40% de sulfato da drenagem ácida. Segundo Jarvis c outros (2005) a 
redução de sulfato por microorganismos parece ser o processo principal responsável pela remediação. 

4. CONCLUSÕES 

As BPRs apresentam uma magnífica relação custo beneficio c um comprovado potencial para evitar a 
dispersão de contaminantes difíceis e caros de tratar mediante outros métodos de purificação. 

Quando sã) adequadamente desenhadas c implementadas são capazes de remediar aqü ífcros contaminados por 
diversos tipos de contaminantes. Uma vez instalada terá um custo de manutenção extremamente baixo durante pelo 
menos cinco a dez anos. 

Numerosos materiais têm sido investigados em laboratório se mostrando capazes no tratamento de vanos 
poluentes das águas subterrâneas. Isto faz com que o futuro da tecnologia no combate da contaminação das águas 
subterrâneas seja muito mais promissor. 

5. REFERÊNCIAS 

Ahn, J.S, Chon, C., Moon, Hi., & Kim K. Arsenic remova! using steel manufacturing byproducts as pcnncablc 
reactive materiais in mine tailing containmcnt systems. Water Rescarch, 37: I O, p. 24 78-2488, 2002. 

Amos, P.W., & Younger, P.L. Substrate characterisation for a subsurfacc reactive barricr to trcat collicry spoil 
leachate.Water Research, 37, p. I 08-120. 2003. 

Bailey, S.E., Olin, T.J., Bricka, R.M., & Adrian, D.D. A rcvicw of potcntially low-cost sorbcnts for hcavy metais. 
Water Rescarch, 33: I 1, p. 2469-24 79, 1999. 

Benner,S.G., Blowes, D.W., Ptacek, C.J. & K. Mayer, U. Rates ofsulfate rcduction and metal sulfide precipitation 
in a penncable reactive barrier. Applied Geochemistry, I 7:2, p. 30 I -320, 2002. 

Benner, S.G, Blowes, & D.W, Ptacek, C.J. A full-scale porous reactive wall for prcvention of acid mine drainage. 
Groundwater Monitoring Remediat, I 7:4, p. 99- I 07, I 997. 

Blowes, D.W, Ptacek, C.J, Bain, J.G, Waybrant, K.R, & Robertson, W.D. Trcatment of mine drainage using in-situ 
permeable reactive walls. Procccdings of Sudbury '95- Mining and thc Environmcnt, vol. 3, Sudbury, Ontario, 
Canada. Ontario: CANMET, p. 979-87, I 995 

CETESB. Relatório de qualidade das águas subterrâneas do estado de São Paulo 2001- 2003. Disponível em: 
<http://www.cctesb.sp.gov.br/Agua/agua_geral.asp >.Acesso em: ago. 2006. 

Conca, J.L. & Wright, J. An Apatite II penneable reactive barrier to rcmcdiate groundwatcr containing Zn, Pb and 
Cd. Applied Geochemistry, 2:12, p.2188-2200, 2006. 

Curkovic, L, Ce~jan-stef Anovic, S., & Filipan, T. Metal ion exchange by natural and modificd zcolites. Water 
Res carch, 3 I :6, p. I 379- I 382, I 997. 



XXII ENTMME I VII MSHMT - Ouro Preto-MG, novembro 2007. 

Fuhrmann, M, Aloysius, & D ., Zhou, H. Permeablc, subsurface sorbent barrier for 90S r: Laboratory studies of 
natural and synthctic materiais. Waste Manage, 15:7, p. 485-493, 1995. 

Jarvis, A.P , Moustafa, M ., Orme, P .II., & Younger, P. L. Effective remediation of grossly polluted acidic, and 

metal-ril.:h, spoil heap drainage using a novcl, low-cost, penneable reactive barrier in Northumberland, UK. 
Environmental Pollution, 143:2, p. 261-268,2006. 

Komnitsas, K., Barlzas, G., & Paspaliaris, I. Efficiency of limestone and red mud barriers: laboratory column 
studies. Minerais Enginecring, 17:2, p. 183-194, 2004. 

Komnitsas, K., Bartzas, G., & Paspaliaris, I. Trcatment of inorganic contaminants using Fly ash barriers: laboratory 
column studics. ln: l'roccedings o r 8th Conferencc on Envirorunental Science and Technology, 8-1 O September, 
Lemnos, Grccce. pp. 469--476, 2003. 

Lee, T., Park, J. & Lec, J. Waste grecn sands as reactive media for lhe remova! of zinc from water. Chemosphere, 
56:6, p. 571-581,2004. 

Lovcly, D.R. & Phillips, E.J.I'. Reduction of uranium by Desulfovibrio desulfuricans. Applied Envirorunental 
Microbiology, 58:3 , p. 850-856, 1992. 

Longmirc, P.A., Brookins, D.G., Thomson , BJI. & Ellcr, P.G. Application of sphagnum peat, calciumcarbonalc. 
and hydrated lime fór immohilizing uranium tailing !cachnlc. Material Rcsenrch Society Symposium Procccdings. 
212, p. 623-63 L 1991. 

McMahon, J>.B, Dennehy, K.F, & Sandstrom, M.W. Ilydraulic and geochemicnl performance of a permeable 
reactive barricr containing zcro-valcnt iron, Dcnver Federal Center. Ground Water, 37:3, p. 396-404 , 1999. 

Mier, M.V. Callcjas, R.L. Gchr, R., Jimencz Cisncros, B.f. & Alvarcz, P.J.J. Heavy metal remova! with mexican 
dinoptilolitc:: multi~omponenl ionic exchange. Water Research, 35:2, p .37 3-3 78,2001. 

Morrison, S.J, & Spangler, R.R. Extraction of uranium and molyhdenum from aqueous solutions: A survey of 
industrial materiais for use in chcm ical harricrs for uranium mil! tailings remcdiation. Environmental Science 
Tcchnology, 6:10,p . 1922-1931,1992. 

Nobre, M.M., c Nobre, R.C. M. Remediação de solos. Técnicas alternativas melh oram desempenho. Revista 
Química c Derivados, Edição no 417 de Julho 2003. 

Powcll, R. , 131 owcs, D., Gillham, R, Schultz, D., Sivavec, T, Puls, R., Vogan, J., Powcll, P., & Landis, R. 
J>cnneable reactive barrier technologies for contaminant remediation, EPA/600/R-98/ 125, U.S. Envirorunental 
Prol cction Agency, Washington, D. C., 199!\. 

Vidic, R.D, Pohland F.G. Technology evaluation repor!: treatment walls. Technology Evaluation Repor!, TE96-0l, 
1996. 

Waybrant, K. R., Blowes, D. W. & J>tacck, C. J. Se!cction of reactive mixturcs for lhe prevention of acid mine 
drainagc using in situ porous reactive walls. Sudbury '95, Mining and lhe Environmcnt. CANMET. Ottawa, ON, 
1995. 

Waybrant, K. R., Blowcs, D. W. , & Ptacek, C..T. Sclection of reactive mixtures for use in permeable reactive walls 
for lreatment of mine drainage. Environmental Science Tcchnology, 32, p.l972 --1979, 1998. 

571 


