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RESUMO 

Frequentemente encontrados em águas de poços de captação do Estado do Paraná, o ferro e o 

manganês podem alterar as características estéticas e organolépticas da água, bem como causar 

situações inconvenientes para seus consumidores. Nesse sentido, este problema demanda a 

concepção de um tratamento específico para garantir disponibilidade hídrica de qualidade para 

a população a ser abastecida. Com este propósito, este trabalho investigou a eficiência da 

ozonização seguida de filtração no tratamento de águas com estes metais, observando a remoção 

de cor aparente, cor verdadeira, turbidez, ferro total e manganês total, objetivando confirmar se 

este tipo de tratamento viabiliza que as concentrações de tais parâmetros se adequem ao padrão 

de potabilidade da água. O estudo foi conduzido em duas etapas. Primeiramente, na etapa de 

otimização, dois tipos de amostras com diferentes proporções de Fe/Mn, A (1 mgFe L-1 + 4 

mgMn L-1) e B (3 mgFe L-1 + 4 mgMn L-1), preparadas a partir de água destilada e 

concentrações pré-determinadas de sulfato ferroso e sulfato manganoso, foram submetidas a 

três diferentes faixas de pH (ácida, neutra e alcalina) e ozonizadas sob três níveis de produção 

de ozônio (mínima, média e máxima produção do equipamento), sendo cada ensaio realizado 

em triplicata. Verificou-se que a ozonização em pH neutro e produção mínima de ozônio 

proporcionaram os melhores resultados de oxidação de Fe e Mn, para ambas as amostras. 

Posteriormente, novas amostras A e B foram preparadas, ozonizadas sob condições ótimas e 

submetidas à filtração em três diferentes meios granulares: areia, zeólita e carvão ativado 

granular (CAG). Os resultados evidenciaram que, para a amostra A, nenhum dos materiais 

testados possibilitou o alcance dos padrões de potabilidade dos parâmetros avaliados; já para a 

amostra B, os três materiais filtrantes proporcionaram suficiente eficiência de tratamento para 

que os resultados de turbidez e ferro atendessem aos limites estabelecidos pela legislação, 

enquanto que em relação à cor aparente e à concentração de Mn, só foi possível o 

enquadramento ao valor máximo permitido pela legislação (VMP) quando a amostra foi filtrada 

em CAG. O ozônio confirmou-se um excelente oxidante de metais solúveis, por não demandar 

alta alcalinidade para agir com eficácia, principalmente em águas com elevadas concentrações 

de Fe e Mn, ainda que ocorrendo simultaneamente. A amostra B foi favorecida pelo tratamento 

devido às reações autocatalíticas provocadas pelos óxidos metálicos, presentes em maior 

quantidade nesta amostra do que na amostra A. Entre zeólita, areia e CAG, este último 

demonstrou ser o melhor material suporte para filtração. O sistema de tratamento proposto, de 

ozonização seguido de filtração, é mais vantajoso para o tratamento de águas com maiores 

concentrações de Fe e Mn (amostra B). 

 

Palavras-chave: metais, ozonização, adsorção, zeólita, carvão ativado granular. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Iron and manganese, which are often found in groundwater in the state of Paraná, can 

dramatically change the aesthetic and organoleptic characteristics of water, and cause 

inconvenient situations for its consumers. Thus, this problem requires the design of a specific 

efficient viable treatment to ensure the availability of quality water for the population to be 

supplied. Therefore, this study investigated the efficiency of ozonation and filtration in the 

treatment of water containing iron and manganese, regarding to the removal of color, turbidity, 

total iron and total manganese, comparing three types of filter materials. The study aimed to 

confirm if this kind of treatment allows that the concentrations of such parameters to suit the 

drinking water standard. First of all, in the optimization stage, two samples with different Fe/Mn 

proportions, A (1 mgFe L-1 + 4 mgMn L-1) and B (3 mgFe L-1 + 4 mgMn L-1), were submitted 

to three different pH scale (acid, neutral and alkaline), and it was ozonated under three levels 

of ozone (minimum, medium and maximum concentration produced by the apparatus), and 

each test was performed in triplicate. It was found that ozonation at neutral pH and minimum 

ozone level shows the best Mn oxidation results for both samples. Subsequently, new samples 

A and B were prepared, ozonized under the optimum conditions and submitted to filtration in 

three different granular media: sand, zeolite and granular activated carbon (GAC). The results 

showed that, for sample A, with any of the filter media tested, it was not possible to reach the 

potability standards of the evaluated parameters; in the other hand, for sample B, the three filter 

materials provided suitable treatment efficiency for the concentration of turbidity and iron to 

comply with the limits established by the legislation. Whereas, regarding to the apparent color 

and manganese, it was only possible to fit the maximum allowed value (VMP) when the sample 

was filtered in GAC. In this way, ozone has been confirmed as an excellent oxidant of soluble 

metals, once it does not require high alkalinity to act effectively, especially in waters with high 

concentrations of Fe and Mn, although occurring simultaneously. Sample B was favored by the 

treatment, due to the autocatalytic reactions caused by the metal oxides present in a larger 

quantity in this sample than in the sample A. Between zeolite, sand and granular activated 

carbon, this last one showed to be the best material support for filtration, although its greater 

efficiency in relation to the other materials was not statistically significant; and the proposed 

treatment system of ozonation followed by filtration is more advantageous for the treatment of 

water with higher concentrations of Fe and Mn. 

 

Key-words: metals, ozonization, adsorption, zeolite, granular activated carbon. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Mesmo sendo fundamental para as mais diversas finalidades, a água não é um bem 

livremente disponível a todos. Após utilizada, é requerido um certo tempo para sua renovação, 

de forma que ela se torne novamente útil para outros fins, o que muitas vezes não acontece com 

a mesma rapidez com que surgem novas demandas. Em decorrência disso, previsões alarmantes 

sobre situações de escassez de água em todo o mundo são uma realidade. 

A escassez hídrica, em termos quanti e, principalmente, qualitativo, pode ser 

provocada por ações antrópicas, quando essas lançam nas águas substâncias que interferem 

negativamente em seus atributos, ou, simplesmente, pelas próprias características inerentes a 

alguns meios naturais, como é o caso de terrenos de baixa permeabilidade, áreas costeiras com 

invasão de água do mar sobre mananciais de água doce, regiões com ocorrência de pouca 

pluviosidade ou com terrenos ricos em minerais.  

Neste último caso, destaca-se a alta incidência de alguns íons metálicos, como é o caso 

do ferro e do manganês, que acontece nos solos brasileiros.  

Por toda sua extensão, o território nacional apresenta significativa concentração de 

manganês e, mais ainda, de ferro, devido à composição pedológica do país, que constitui-se em 

sua maior parte de algumas espécies de latossolos e argissolos, tipicamente ricos desses 

materiais inorgânicos. No estado do Paraná, especificamente, essas características têm 

acarretado dificuldades para as empresas de saneamento, que precisam lidar com a remoção 

desses elementos da água captada antes de fornecê-la à população.  

Ainda que naturais, esses contaminantes podem dissolver-se na água e alterar suas 

propriedades organolépticas, gerando sabor, odor e cor fora dos padrões exigidos para o 

consumo seguro. Em consequência, podem ocasionar manchas em roupas e aparelhos sanitários 

que entram em contato com a água, provocar efeitos tóxicos em seus consumidores e encarecer 

os custos dos sistemas de tratamento e distribuição de água. 

Com esses problemas associados, muitos pesquisadores da área ambiental têm tentado 

implementar, nas unidades de tratamento, alternativas especificas para a depuração de águas 

contaminadas com excesso de Fe e Mn. 

Os tratamentos investigados até o momento podem ser divididos em três vertentes: 

biológicos, físicos, químicos e físico-químicos.  

Neste último caso, vários compostos químicos podem ser utilizados para desencadear 

reações de oxiredução com formas solúveis de Fe e Mn, sendo que os mais empregados são os 
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produtos à base de cloro, oxigênio molecular, peróxido de hidrogênio, permanganato de 

potássio e ozônio.  

Em relação às outras alternativas, a ozonização oferece a vantagem de ser um sistema 

de oxidação e desinfeção mais rápido e mais forte que os demais, pode ser facilmente obtida a 

partir de equipamentos concentradores de oxigênio ou de ar comprimido, não enseja riscos de 

geração de compostos organoclorados e, além do ferro, do manganês e de outras substâncias, 

contribui para a remoção de matéria orgânica sem causar depleções significativas no oxigênio 

dissolvido no meio, pois alguns de seus subprodutos de reação são, justamente, o oxigênio e a 

água.  

Também por ser um gás solúvel e instável na água, decompondo-se rapidamente, o 

ozônio não se faz presente em residuais que representem risco de toxicidade aos consumidores 

ou aos organimos aquáticos. 

Contudo, por promover a transformação das espécies iônicas e solúveis para formas 

precipitáveis, que continuam presentes no meio líquido, é necessário que haja uma etapa 

específica para retirada desses constituintes da água. Como a filtração com materiais 

adsorventes permite a remoção de contaminantes suspensos e dissolvidos, esta se apresenta 

como opção de pós-tratamento que deve ser avaliada. 

Sendo assim, estudos sobre o emprego de ozônio seguido de filtração para a 

descontaminação de águas com elevadas concentrações de ferro e manganês, comparando-se 

diferentes materiais filtrantes, tornam-se de suma importância para o desenvolvimento de um 

melhor entendimento sobre o funcionamento dessa técnica e, consequentemente, poder auxiliar 

os tomadores de decisão na escolha da melhor tecnologia possível.  

Este estudo justifica-se à medida em que se constata a importância da consolidação de 

métodos para a remoção de ferro e manganês presentes em águas de mananciais, para o 

fornecimento farto e sadio de água para a população brasileira. 

Ressalta-se que a presença dessas substâncias em diversos mananciais espalhados pelo 

país e pelo estado do Paraná tem se tornado um problema ambiental que exige intervenções 

mais complexas e efetivas do que as que já vem sendo tradicionalmente empregadas nas 

estações convencionais de tratamento de água. 

O melhor entendimento de sistemas de ozonização e de filtração, e a avaliação e 

divulgação de seus reais benefícios, contribuirão para futuras aplicações desse tratamento, 

promovendo a disseminação da tecnologia e tornando-a mais competitiva. 



13 
 

Esta pesquisa fez parte do Projeto nº 44.944, Chamada Pública 09/2014 - Fundação 

Araucária, intitulado Tratamento de água por filtração descendente visando a remoção de ferro 

e manganês: proposta de instalação piloto na ETA de Castro – PR. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Comparar a eficiência de três diferentes meios filtrantes empregados em um 

tratamento  precedido de oxidação por ozônio, em escala de bancada, na remoção de ferro e 

manganês de dois tipos de água sintética. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Determinar os melhores valores de pH e de produção de ozônio para a oxidação de Fe 

e Mn em duas amostras com diferentes proporções desses metais; 

 

• Operar o sistema Ozonização-Filtração, em condições otimizadas, avaliando sua 

eficiência na remoção de cor aparente, cor verdadeira, turbidez, ferro total e manganês total, 

comparando os resultados com os valores de referência do padrão de potabilidade da água 

brasileiro; 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 IMPORTÂNCIA DA ÁGUA E PANORAMA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

 

No princípio da História, o homem buscava as proximidades dos corpos d’água pela 

facilidade de acesso à água potável e disponibilidade de alimentos. Posteriormente, pôde então 

se estabelecer em territórios fixos, vindo a se desenvolver em grandes grupos populacionais, 

pois aprendeu a utilizá-la para as mais variadas necessidades da vida cotidiana: como insumo 

para a produção de alimentos e medicamentos em larga escala, meio de transporte, forma de 

obtenção de energia mecânica e elétrica, e até mesmo como meio de despejo e tratamento de 

dejetos (AZEVEDO NETTO et al., 1998). 

Tem-se então o entendimento de que a água possui grande importância em todas as 

áreas da nossa vida, sendo necessária ao atendimento de múltiplas necessidades. Entretanto, ela 

não está disponível por todo o globo terrestre de forma “democrática” e com livre oferta. 

A água constitui-se em um recurso de alta demanda, mas que não é renovável a curto 

prazo, e a percepção da finitude deste bem já tem alarmado os cientistas e pesquisadores da área 

ambiental. 

O relatório Options for decoupling economic growth from water use and water 

pollution do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, do ano 2016, faz uma 

previsão de que, até 2030, deverá ocorrer um déficit de 40% na capacidade global de 

abastecimento de água e, caso as tendências atuais persistam, metade da população mundial 

deverá viver em regiões de escassez até o ano de 2025 (UNEP, 2016). 

A deficiência da oferta de água pode ocorrer por processos naturais, inerentes à 

configuração climática e geológica da Terra, que reduzem sua disponibilidade quantitativa em 

algumas regiões do globo devido a baixos índices de pluviosidade e bases litológicas pouco 

permeáveis (RIBEIRO, 2008). Contudo, a qualidade da água também interfere sobremaneira 

em sua disponibilidade. A água de baixa qualidade pode não ser adequada para vários usos, e o 

custo necessário para seu tratamento pode ser um fator proibitivo, contribuindo assim para o 

aumento do peso econômico da escassez de água (UNESCO, 2016). 

Quando trata-se da ação humana, muitas interferências negativas são possíveis. As 

ocupações urbanas são a principal fonte de contaminações pontuais, sendo que a água residual 

urbana, juntamente com resíduos industriais não tratados, constituem-se em um elemento 

particularmente ameaçador (UNESCO, 2012).  
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Sob o ponto de vista das causas naturais de alterações nas características das águas, 

podemos citar o clima, a topografia, a geologia do terreno, a intrusão de água do mar em regiões 

costeiras, a presença de nutrientes, os incêndios, as estratificações térmicas em lagos e 

reservatórios, bem como a frequência e intensidade das precipitações (DANIEL, 2001). 

Portanto, é possível inferir que a água dificilmente será encontrada com absoluta 

ausência de minerais e poluentes. Mesmo a água captada de mananciais aptos à exploração para 

fins imediatos de dessedentação humana, é capaz de conter uma infinidade de impurezas que 

podem tanto apresentar malefícios quanto serem essenciais à saúde humana. 

 

3.2 ASPECTOS LEGAIS RELACIONADOS À OCORRÊNCIA DE Fe E Mn NA ÁGUA 

 

O tipo de impureza presente na água, ou seja, a sua característica qualitativa pode ser 

identificada por parâmetros físicos, abrangidos pelas análises de cor, turbidez, temperatura, 

sabor e odor; químicos, que compreendem as análises de matéria orgânica, nutrientes, 

micropoluentes orgânicos persistentes e substâncias tóxicas; e parâmetros microbiológicos, os 

quais indicam presença ou ausência de microrganismos potencialmente patogênicos (VON 

SPERLING, 2005).  

Dentre os diferentes constituintes da água, alguns podem mudar suas propriedades 

estéticas e organolépticas, caso que é bem representado por metais como o ferro (Fe) e o 

manganês (Mn) (VISTUBA, 2013). 

Devido ao fato de poder apresentar um amplo espectro de características físico-

químicas e microbiológicas que pode impactar na sua serventia para uma dada atividade, mas 

não para outras, um recurso hídrico é classificado como de boa ou de má qualidade dependendo 

do uso que se pretende dar a este bem.  

Listando as principais finalidades da água, que vai desde o uso mais restritivo, como 

o consumo humano, até à simples navegação e harmonia paisagística, a legislação brasileira 

permite enquadrar os corpos hídricos em cinco possíveis níveis de qualidade por meio da 

Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, a qual estabelece as classes especial, 1 

(um), 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro) (BRASIL, 2005). 

Em termos de águas doces, de maior interesse econômico para abastecimento público, 

a Resolução 357/05 prevê que sejam atendidos valores máximos de Fe e Mn e condições de 

qualidade conforme apresentados na Tabela 1. 
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TABELA 1 – NÍVEL DE QUALIDADE DA ÁGUA EM RELAÇÃO À PRESENÇA DE Fe E Mn E OUTRAS 

CONDIÇÕES EXIGIDAS. 

Enquadramento Valores de parâmetros físico-químicos 

Especial - 

Classe I 
Até 0,3 mg L-1 de Fe, 0,1 mg L-1 de Mn, 40 UNT e cor verdadeira ao nível natural do 

corpo d’água. 

Classe II Até 0,3 mg L-1 de Fe, 0,1 mg L-1 de Mn, 100 UNT e 75 mg Pt L-1. 

Classe III Até 5 mg L-1 de Fe, 0,5 mg L-1 de Mn, 100 UNT e 75 mg Pt L-1. 

Classe IV - 

FONTE: a autora (2018), após consultar a Resolução CONAMA 357/2005. 

 

Já a Portaria de Consolidação Nº 5 (PRC-5), de 28 de setembro de 2017, em seu anexo 

XX,  traz os valores máximos de várias impurezas e microrganismos que podem estar presentes 

nas amostras de água de abastecimento, de modo a garantir a sua potabilidade (BRASIL, 2017). 

O valor máximo permitido (VMP) de ferro e manganês admitido pela portaria para 

que a água seja considerada potável é de 0,3 e 0,1 mg L-1, respectivamente. 

Ainda, a PRC-5 admite que estes valores sejam excedidos mediante as seguintes 

situações: que estes elementos estejam complexados com produtos químicos comprovadamente 

de baixo risco à saúde; que os VMPs dos demais parâmetros do padrão de potabilidade não 

sejam violados; e que as concentrações não ultrapassem o total de 2,4 mgFe L-1 e 0,4 mgMn L-

1 (BRASIL, 2017). 

 

3.3 OCORRÊNCIA DE FERRO E MANGANÊS EM MANANCIAIS 

 

No Brasil, a presença de Fe e Mn nos mananciais é comum devido ao contato da água 

com o solo, que normalmente possuem uma maior concentração desses elementos em relação 

aos demais, especialmente considerando-se o Fe (FADIGAS et al., 2002). 

O Atlas Nacional do Brasil - Milton Santos demonstra que os tipos de solos que 

encontram-se mais amplamente distribuídos no território brasileiro se enquadram como 

latossolos, argissolos e neossolos (IBGE, 2010). Conforme o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (Embrapa, 2006), os latossolos costumam apresentar óxidos de ferro em 

teores médios, de 80 a 180g kg-1 de solo (mesoférrico), altos, de 180g kg-1 a 360g kg-1 de solo 

(férrico), e muito alto, superior a 360g kg-1 de solo (perférrico). 

AZEVEDO (2006) realizou uma caracterização da qualidade das águas superficiais do 

rio Amazonas em um período de cheia e um período de seca, e constatou-se que, em relação 

aos metais, o ferro total apresentou valores superiores ao VMP da Portaria 518/2004, vigente à 

época, para ambos os períodos. Na mesma pesquisa, ainda, é afirmado que substâncias 

metálicas como o ferro e o manganês são comuns nas águas do rio Amazonas. 
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Após uma análise do aquífero do Alto Cristalino de Salvador (BA) foi demonstrado 

que, em vários pontos, os metais manganês e ferro se apresentaram com valores acima do limite 

máximo permitido pela lei vigente e associados à possibilidade de precipitação de hematita, 

goetita e rodocrosita (NASCIMENTO, 2008). 

Considerando a qualidade da água da microbacia hidrográfica Ribeirão dos Martins, 

afluente do rio Piracicaba, o ferro foi um dos parâmetros que apresentou concentrações fora do 

padrão estabelecido pelo CONAMA 357/2005 para o uso na irrigação de hortaliças (LUCAS et 

al., 2010). 

O reservatório Lomba do Sabão, que abastece a ETA de mesmo nome, na cidade de 

Porto Alegre – RS, a qual foi objeto de uma pesquisa sobre remoção de sulfeto de hidrogênio, 

ferro e manganês de águas de abastecimento por sistema de aeração e dessorção, apresenta um 

histórico no qual, em determinados períodos do ano, os teores de manganês e ferro tornam-se 

elevados (CASTAÑEDA et al., 2012).  

Um estudo sobre o teor de ferro dos principais Sistemas de Abastecimento de Água da 

Região Metropolitana de Recife-PE, quando foram avaliadas as concentrações de Fe em água 

bruta e água tratada nos anos de 2009 e 2013, demonstrou que, para a água bruta, todas as 

amostras apresentaram valor em desacordo com a orientação legal, sendo que a menor 

concentração encontrada foi de 0,55 mg L-1 para o sistema Alto do Céu, manancial do  Rio 

Beberibe; mesmo após o tratamento, Guarjaú e os subsistemas Caixa D’Água e Jangadinha não 

atenderam ao VMP do teor de ferro para a água de abastecimento previsto em lei (DE ARAÚJO 

et al, 2016). 

Em uma investigação sobre os teores de Ferro Total em 1.688 poços construídos pela 

Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia – CERB, constatou-se que 

27,70% do universo pesquisado apresentava valores elevados deste elemento (DO CARMO; 

OLIVEIRA, 2016). 

Como é possível constatar, a incidência de altos teores de ferro e manganês é comum 

por todo o território brasileiro, e o Paraná não é uma exceção. 

 

3.3.1 O caso do Paraná 

 

O estado do Paraná possui 399 municípios, perfaz uma área total de 199.307,939 km², 

soma uma população estimada em 11.320.892 de pessoas (IBGE, 2017) e pertence à Região 

Hidrográfica Paraná (RHP) que, entre todas as regiões hidrográficas delimitadas pela Agência 

Nacional das Águas, é a mais populosa, com maior desenvolvimento econômico do país, maior 



19 
 

área irrigada, maior aproveitamento do potencial hidráulico disponível e maiores demandas por 

recursos hídricos (ANA, 2015).  

O Paraná constitui-se de 16 bacias hidrográficas (SEMA, 2013) e, à semelhança do 

que ocorre de forma generalizada no Brasil,  a presença de Fe e Mn  nas águas deste estado 

também é variável e comum. 

Os constituintes ferro e manganês presentes nos solos do território paranaense podem 

ser considerados como abundante e normal, respectivamente, quando comparados à média 

global estabelecida para os solos, devido às características pedológicas do estado, que se 

enquadram como latossólicas e podzólicas (SZIKSZAY, 1973; MINEROPAR, 2005). 

Em virtude da composição do solo, as águas do Paraná podem manifestar 

concentrações variadas desses minerais.  

Em um estudo hidrogeológico da formação Serra Geral, na região sudoeste do estado 

do Paraná, delimitada pela Argentina, Santa Cataria e pelos rios Iguaçu e Chopin,  em que foram 

avaliados os dados físico-químicos de 57 poços tubulares profundos, observou-se que o ferro 

total, embora se apresentasse em média de 0,09 mg L-1, manifestou episódios com valores mais 

altos, chegando a 0,64 mg L-1 (MANASSES et al., 2011). 

As águas dos mananciais subterrâneos do Guabirotuba, um dos principais aquíferos da 

região metropolitana de Curitiba – PR, apresentam, em algumas áreas, teores de ferro que 

variam entre 0,05 a 5 mg L-1 e valores de manganês que atingem até 1,5 mg L-1 (ROSA FILHO 

et al., 2002). 

Em uma análise da qualidade do rio Santa Rosa, sub-bacia do rio Marrecas, localizada 

em sua maior parte na porção norte de Francisco Beltrão - PR, avaliou-se, entre outros 

parâmetros, o teor de ferro dissolvido em um ponto a montante e a jusante de uma indústria 

frigorífica e constatou-se que, mesmo para o ponto à montante, o índice desta substância 

apresentou-se acima da normalidade quando comparado com a Resolução CONAMA Nº 

357/2005 para rios classe II (OLIVEIRA FILHO et al., 2012). 

No município de Toledo, região oeste do Paraná, sete diferentes propriedades rurais 

tiveram suas águas de irrigação avaliadas quanto à parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos e os resultados comparados com a Resolução CONAMA Nº 357/2005, quando 

então notou-se que, de todos os elementos analisados, cloro, alumínio e ferro foram os que 

demonstraram maior divergência em relação aos limites aceitos pela legislação (ENDLER et 

al., 2013). 
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3.3.2 Formas de Ocorrência  

 

O ferro, metal de transição pertencente ao grupo 8 da Tabela Periódica, é o quarto 

elemento mais abundante da crosta terrestre, de cuja composição participa com 4,5% em massa, 

superado apenas pelo oxigênio, o silício e o alumínio (DE CARVALHO et al., 2014).  

Na água, ocorre naturalmente tanto na forma solúvel, predominantemente ferrosa 

(Fe+2), quanto em formas oxidadas de ferro férrico (Fe+3), de menor solubilidade 

(BAUMGARTEN et al., 2014).  

Richter e Azevedo Netto (1991) explicam que teores elevados de ferro são encontrados 

com maior frequência nos seguintes casos: 

• Em águas superficiais, com matéria orgânica, em que o ferro se apresenta ligado ou 

combinado com esta e, na maioria das vezes, em estado coloidal; 

• Em águas subterrâneas, de pH baixo, ricas em gás carbônico e sem oxigênio dissolvido, 

sob a forma de bicarbonato ferroso dissolvido; 

• Em águas contaminadas por resíduos industriais ou atividades de mineração. 

Podendo ocorrer juntamente com o ferro, o manganês também é um dos metais mais 

abundantes da crosta terrestre, existindo naturalmente em muitas fontes de águas superficiais, 

subterrâneas e solos, mas especialmente dissolvido em níveis elevados quando em águas 

subterrâneas anaeróbias. Entretanto, em algumas áreas, as atividades humanas também são 

responsáveis por grande parte da contaminação com manganês na água (WHO, 2011). 

Este elemento químico pode existir em vários estados de oxidação, dos quais os mais 

comuns são manganês (II), isto é, Mn2+, e manganês (IV), o óxido MnO2 (EMSLEY, 2001). 

Ambos os metais podem ocorrer em águas naturais de baixo pH com ausência de 

oxigênio, quando então são encontrados sob suas formas quimicamente reduzidas, solúveis, as 

quais são invisíveis. A partir do momento em que o material é oxidado, formam-se precipitados 

que conferem cor à água. Quando da presença do ferro, a água passa a ter uma aparência de 

vermelha a preta; e quando da presença de manganês, a cor da água pode ser alterada para tons 

de púrpura a preto (MORUZZI E REALI, 2012). 

O ferro na água de superfície é geralmente encontrado na sua forma férrica, precipitada 

(MICHALAKOS, 1997).  

Ainda considerando a presença do ferro em águas superficiais, pode-se afirmar que, 

em rios, a presença de ferro em maiores concentrações, quando comparado a lagos e 

reservatórios, está diretamente relacionada ao fato de que em regimes de baixa velocidade o 
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ferro, associado a partículas, tende a sedimentar, enquanto que em ambientes lóticos essas 

partículas permanecem em suspensão por mais tempo (LAMPARELLI, 2004). 

Resumindo as explicações de Cleasby (1975), é possível dizer que os variados 

compostos de Fe e Mn podem ser analisados sob o ponto de vista físico, como precipitados e 

dissolvidos, e sob o ponto de vista químico, como orgânicos e inorgânicos, apresentando-se do 

seguinte modo: 

a) Quando precipitados: 

Fe (II) pode formar Fe(OH)2 ou FeCO3 

Fe (III) pode formar Fe(OH)3 

Mn (II) pode formar Mn(OH)2 ou MnCO3 

Mn (IV) pode formar MnO2 

b) Quando dissolvidos: 

Fe (II) pode estar presente nas formas Fe++, FeOH+, Fe(OH3)
- 

Fe (III) pode estar presente na forma Fe+++, FeOH++, Fe(OH)2
+, Fe(OH)4

- 

Mn (II) pode estar presente na forma Mn++, MnOH+, Mn(OH) 
3
- 

c) Quando orgânicos: 

Os complexos de Fe e Mn são ditos orgânicos quando associados a ácidos húmicos, 

fúlvicos ou formando complexos estáveis como os quelatos.  

d) Quando inorgânicos: 

Além das formas já mencionadas nos itens anteriores, na forma inorgânica os metais 

também podem estar ligados a bicarbonatos, sulfatos e fosfatos. 

Dependendo da forma e da concentração com que ocorrem, esses íons metálicos 

podem acarretar problemas estéticos, ambientais e de saúde pública. 

 

3.3.3 Problemas relacionados ao Fe e Mn 

 

Em termos ambientais, baixas concentrações de Fe e Mn já podem causar 

características de cor na água (VON SPERLING, 2005).  

Além de promover cor, a combinação desses minerais com a matéria orgânica presente 

na água provoca efeito de matéria em estado coloidal, interferindo nos ecossistemas aquáticos 

por refletirem a luz, não se sedimentarem, tornando difícil a sua remoção (ALVES et al., 2008).  

O uso de água contendo ferro oxidado pode ocasionar inconvenientes como: formação 

de precipitado coloidal que incrusta nas tubulações de água, causando aumento das perdas de 

carga ou necessidade de substituição da rede; proliferação de ferrobactérias, o que aumenta a 
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demanda por desinfetante; alterações nas características organolépticas da água; formação de 

manchas em instalações sanitárias, louças, azulejos e roupas; e interferências nos processos 

industriais (DI BERNARDO; PAZ, 2008). 

No tocante aos riscos para a saúde, nos organismos vivos, o acúmulo ou excesso de 

ferro é extremamente nocivo para os tecidos, uma vez que o ferro livre promove a síntese de 

espécies reativas de oxigênio que são tóxicas e lesam proteínas, lípides e DNA (GROTTO, 

2008). 

De acordo com Berber et al. (2007, p. 387), “altas concentrações intracelulares de ferro 

resultam em disfunção mitocondrial e morte celular.” 

Quanto ao manganês, concentrações excessivas no corpo humano podem levar a uma 

condição chamada de manganismo, um distúrbio neurológico raro, com sintomas análogos à 

doença de Parkinson, além de vários outros, como dores de cabeça, cãibras musculares, fadiga 

e psicose (AMINOFF et al., 2015). 

O manganês pode influenciar na neurotransmissão sináptica, levar a casos de epilepsia 

e problemas de distonia (TAKEDA, 2003). 

Um estudo realizado com mulheres grávidas da cidade de Kaunas, na Lituânia, 

expostas a níveis de manganês e ferro medidos em quatro redes públicas de abastecimento de 

água, sugerem que a exposição materna a esses elementos pode causar uma redução média de 

21 g no peso de bebês recém-nascidos (GRAZULEVICIENE et al., 2009) 

Além dos problemas de ordem estética e de saúde humana, a presença de Fe e Mn 

pode trazer prejuízos financeiros. Uma vez que são substâncias de difícil remoção e que causam 

depósito em tubulações, podem encarecer os processos de tratamento e aumentar os gastos por 

episódios de manutenções da rede e das unidades operacionais dos sistemas de abastecimento 

(VALONES et al., 2018). 

Desse modo, o desenvolvimento de técnicas que viabilizem a remoção desses 

contaminantes torna-se de suma importância para garantir os requisitos de qualidade 

necessários à água distribuida para a população brasileira. 

 

3.4 MÉTODOS DE TRATAMENTO E REMOÇÃO DE Fe E Mn DAS ÁGUAS 

 

Os processos de tratamento para a remoção de ferro e manganês das águas podem ser 

classificados, de modo geral, como biológicos, físicos, químicos e físico-químicos. 

Devido ao fato de que existem muitas opções de tratamento, não se pretende esgotar o 

conhecimento sobre cada uma das técnicas com este trabalho; nele serão sucintamente 
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destacados alguns dos métodos mais relatados nas literaturas científicas, e uma atenção especial 

será dada ao processo de ozonização e de filtração adsortiva, objetos de investigação desta 

pesquisa. 

 

3.4.1 Tratamento biológico 

 

A filtração em margem, a filtração lenta e o carvão ativado biológico (CAB) são alguns 

exemplos de processos para o tratamento de água em que prevalece a atuação de 

microrganismos (WESTPHALEN et al., 2016).  

Vários gêneros de bactérias são capazes de oxidar o ferro dissolvido, seja por ação 

enzimática, como é o caso de Gallionella sp, Leptothrix ochracea e Crenothrix polyspora, ou 

pela ação catalítica de polímeros excretados, como também ocorre pelos gêneros Gallionella 

sp., Leptothrix sp., Crenothrix sp ., Clonothrix sp. e Sphaerotilus sp. (MICHALAKOS, 1997). 

Com exceção do gênero Gallionella, as populações bacterianas que oxidam o 

manganês incluem os principais grupos relatados na remoção do ferro. Ocorre que várias 

espécies oxidam indiferentemente tanto o ferro quanto o manganês, caso dos gêneros 

Leptothrix, Crenothrix, Hyphomicrobium, Siderocapsa, Siderocystis e Metallogenium, e outras 

espécies oxidam apenas o manganês, por exemplo, Pseudomonas manganoxidans 

(MOUCHET, 1992). 

A desvantagem dos sistemas biológicos está no fato de que eles têm de estar sujeitos 

a uma boa interação entre as diferentes comunidades microbianas envolvidas no processo, as 

quais atuam em estreitas faixas de pH, temperatura, concentração de matéria orgânica, 

concentração de nutrientes, tempo de residência, etc, e por isso tornam os métodos biológicos 

extremamente delicado e difícil de manter em ótimas condições quando em situações práticas, 

de campo. 

 

3.4.2 Tratamentos físicos, químicos e físico-químicos 

 

Caracterizados pela manipulação das fases sólido-líquido-gás de uma dada mistura, os 

tratamentos físicos envolvem processos capazes de separar diversos compostos da água ou de 

um efluente (considerando-se um fluxo líquido), incitados por mecanimos de arraste, empuxo, 

pressão, choques mecânicos, aumento de temperatura, etc.  

Os tratamentos químicos englobam os procedimentos em que se utilizam substâncias 

químicas para promover reações entre moléculas e íons e alterar as propriedades de um dado 
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elemento ou matéria. Essas substâncias geralmente incluem ácidos, bases, oxidantes e 

coagulantes. 

Quando se implementam técnicas mistas, que abrangem tanto o uso de forças físicas 

quanto o uso de produtos químicos, tem-se o denominado tratamento físico-químico, que não 

necessariamente é praticado nesta ordem. 

O fato é que os tratamentos físico-químicos viabilizam a remoção de ferro e manganês 

da água por meio da transformação das formas solúveis reduzidas (Fe2+ e Mn2+) em óxidos 

insolúveis (Fe3+ e Mn4+), que podem então ser removidos da água por filtração (LANGLAIS et 

al., 1991).  

Como os tratamentos de água por ciclo completo (coagulação, floculação, 

sedimentação e filtração) e por filtração direta (coagulação e filtração) não são eficientes para 

a remoção de metais, principalmente se complexados com a matéria orgânica dissolvida, 

considera-se o uso de oxidação adicional, e/ou filtração em membranas, e/ou adsorção em 

carvão ativado como o(s) procedimento(s) mais indicados para este fim (DANTAS et al., 2011). 

 

3.4.2.1 Aeração 

 

Este método consiste na oxidação dos íons metálicos pela utilização de oxigênio. 

Até certo limite de concentração, o ferro pode ser facilmente oxidado por aeração, mas 

no caso do manganês, o mecanismo não catalítico torna sua remoção notoriamente difícil 

devido a alta estabilidade do íon Mn (II) em soluções aquosas (RICHTER; AZEVEDO NETTO, 

1991; RÖNNHOLM et al., 2001; BARBOZA et al., 2015).  

Além disso, em águas com compostos orgânicos em altas concentrações, a competição 

pelo oxidante, que ocorre entre matéria orgânica e os metais reduzidos, pode resultar em baixa 

oxidação de Fe e Mn (KNOCKE et al., 1991). 

Assim, por ser mais lenta que a oxidação do Fe+2, ainda mais quando em valores de 

pH menores que 9,5, não se pode depender da simples aeração para precipitação do MnO2, 

sendo geralmente necessário um tratamento via oxidação química para atingir a remoção desta 

substância em períodos de tempo razoáveis e em intervalos de pH comuns às práticas utilizadas 

no tratamento da água (CLEASBY, 1975; MORUZZI; REALI, 2012). 

No tratamento via oxidação química, alguns produtos químicos, como: dióxido de 

cloro, cloro gasoso, peróxido de hidrogênio, permanganato de potássio e ozônio são 

acrescentados ao meio que contém íons de Fe e Mn, visando a transformação desses compostos. 
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Além de promoverem a oxidação de espécies inorgânicas, esses produtos oferecem a 

vantagem de desempenhar outros papéis importantes no tratamento da água, que são: oxidação 

de compostos orgânicos sintéticos perigosos, como tricloroetileno (TCE) e atrazina; podem ser 

usados para destruir compostos  que causem sabor, odor e cor; em alguns casos, propiciam uma 

melhora no desempenho do tratamento convencional (ciclo completo) ou uma redução da 

quantidade necessária de coagulantes; e possuem propriedades biocidas, o que permite que 

sejam usados para a desinfecção, controlando o crescimento de organismos aquáticos 

indesejáveis, como as algas (SINGER; RECKHOW, 1999). 

Apesar das vantagens que o tratamento químico oferece, é preciso destacar que a 

interação que ocorre entre esses produtos e os íons que se pretende remover pode se suceder de 

forma distinta para diferentes substâncias, fazendo com que um processo que seja altamente 

eficiente para a eliminação de um determinado íon possa interferir negativamente na remoção 

de outro.  

 

3.4.2.2 Cloro 

 

Historicamente, o agente oxidante mais empregado em processos de tratamento de 

água tem sido o cloro, quer seja para pré-oxidação, objetivando a remoção de ferro, manganês, 

cor, sabor, odor, etc, quer seja para a desinfecção (FILHO; SAKAGUT, 2008). 

O tratamento de metais solúveis por cloração-filtração é um processo simples, que 

normalmente requer pequenas unidades de cloração e de filtros, pode ser executado utilizando 

tanto o cloro gasoso quanto o hipoclorito, e os filtros utilizados neste processo são similares aos 

utilizados no processo de aeração-filtração (MORUZZI; REALI, 2012). 

Richter e Azevedo Netto (1991), ao explicarem a atuação do cloro na oxidação dos 

compostos ferrosos e manganosos, salientam que, embora ambos os íons possam ser removidos, 

as reações requerem condições diferentes. Para o ferro, a oxidação é rapidamente efetuada em 

uma larga faixa de pH, que varia de 4 a 10. Mas, para o manganês, o processo oxidativo é muito 

dependente do pH e ocorre em uma estreita faixa ótima, entre 7 e 8, podendo a reação se 

estender por mais de 12 horas a um pH 6.  

Apesar da facilidade de aplicação e elevado grau de utilização no Brasil, a reação entre 

substâncias químicas utilizadas no tratamento oxidativo com cloro livre e matéria orgânica, tais 

como os ácidos húmicos e fúlvicos, naturalmente presentes em mananciais de superfície 

utilizados para o abastecimento, pode resultar na geração de subprodutos, entre os quais 
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encontram-se os trihalometanos, ácidos haloacéticos, haloaldeídos, halocetonas, halofenóis e 

halopicrinas (PASCHOALATO et al., 2008).  

Outras desvantagens que podem ser destacadas é que o cloro é corrosivo e perigoso 

para os seres vivos, o que exige que seu manejo seja feito de forma cuidadosa, e pode causar 

problemas de gosto e odor, especialmente na presença de fenóis (RICHTER; AZEVEDO 

NETTO, 1991). 

 

3.4.2.3 Peróxido de Hidrogênio 

 

Jones (1999) esclarece que, apesar do peróxido de hidrogênio (H2O2) ser um composto 

simples, muito versátil e com potencial redox (E0) de 1,76 V, é um agente oxidante 

relativamente fraco, que requer algum modo de ativação para a oxidação. 

Assim, a utilização do peróxido de hidrogênio geralmente integra os processos 

oxidativos avançados (POA). Nesses processos, objetiva-se a geração de radicais livres, 

principalmente o radical hidroxila (OH), que possui alto poder oxidante e pode promover a 

degradação de vários compostos poluentes de modo muito eficiente (FIOREZE et al. 2014).  

Uma das formas de se ativar o peróxido de hidrogênio pretendendo-se a geração de 

radicais hidroxila é a combinação desta substância com íons metálicos, geralmente sais ferrosos, 

e com irradiação ultravioleta (UV), ou ambos, formando os denominados processos Fenton e 

Foto-Fenton. 

Nogueira et al. (2007) destacam que as limitações do tratamento referem-se 

principalmente à estreita faixa de pH em que a eficiência de degradação dos compostos é 

máxima (2,5 - 3,0); os elevados custos com energia; a necessidade de desenvolvimento de 

outros catalisadores, de baixo custo, que sejam estáveis em ampla faixa de pH e que possam ser 

facilmente recuperados; bem como a avaliação da toxicidade e da biodegradabilidade após 

tratamento de amostras complexas.  

 

3.4.2.4 Permanganato de Potássio 

 

O permanganato de potássio (KMnO4) possui elevado potencial oxidante, sendo 

altamente reativo com uma grande variedade de substâncias orgânicas e inorgânicas, incluindo 

espécies metálicas (DI BERNARDO; DANTAS, 2005; HENDRICKS, 2011).  

Singer e Reckhow (2011) acrescentam que o dióxido de manganês que resulta da 

redução do permanganato possui alguns atributos benéficos, pois é um adsorvente eficaz para 
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Fe2+, Mn2+, rádio (Ra2+) e outras espécies catiônicas inorgânicas. Consequentemente, a remoção 

adicional de Fe2+ e Mn2+ ocorre como resultado do tratamento com permanganato além do 

conseguido simplesmente através da oxidação. Tal efeito é alcançado porque na forma coloidal, 

o MnO2 possui uma camada externa de grupos OH, capaz de adsorver partículas e espécies com 

cargas (DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

Phatai et al. (2010) e Phatai et al. (2014) investigaram o uso de permanganato de 

potássio para a respectiva remoção de manganês, e de ferro e manganês, em águas subterrâneas 

sintéticas, justificando a escolha do método com base nas vantagens de ser um processo fácil 

de controlar, não ser tóxico e nem caro. 

Entretanto, uma das desvantagens do KMnO4 é que ele não pode atuar 

concomitantemente como um bom agente oxidante e um bom desinfetante pois, segundo Di 

Bernardo e Dantas (2005), os mecanismos de reação são dependentes do pH, de modo que 

condições alcalinas aumentam a possibilidade do permanganato agir como oxidante e condições 

ácidas elevam sua eficiência na inativação de microrganismos. Além disso, os autores explicam 

que evita-se manter um residual de KMnO4 na água em função da coloração rósea resultante; e 

porque a sobredosagem pode causar sérios danos à saúde do ser humano. 

Ainda, Zhang et al. (2015) alertam para o fato de que o tratamento com permanganato 

em águas brutas contendo iodetos pode formar triahalometanos iodados. 

 

3.4.2.5 Ozônio  

 

O ozônio pode ser definido como uma substancia química gasosa à temperatura 

ambiente, de odor pungente, solúvel em água, com forma molecular O3, massa molecular de 

48g mol-1 e densidade, como gás, de 2,154g L-1 à 0◦C e 1 atm (COSTA, 2003; DI BERNARDO; 

DANTAS, 2005).  

“O ozônio é o oxidante e desinfetante mais efetivo usado em tratamento de água.” (DI 

BERNARDO; MINILLO; DANTAS, 2010, p. 210) 

Jiao et al. (2017) destacam a vantagem do ozônio ser um dos agentes oxidantes mais 

efetivos devido ao seu elevado potencial de oxirredução (E0 ≅ 2,08 V).  

Exitem muitos modos de se produzir ozônio para fins de tratamento de água, como é 

o caso das técnicas fotoquímica, eletrolítica e radioquímica de geração. Porém, o sistema mais 

comumente utilizado é o da descarga corona (Figura 1), o qual consiste em um aparato 

composto por dois eletrodos submetidos a uma elevada diferença de potencial, que cria uma 

descarga elétrica que, ao atravessar uma corrente de ar seco, divide algumas moléculas do 
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oxigênio diatômico. Assim, o oxigênio livre, resultante da quebra ocorrida com a descarga, 

passa a reagir com moléculas de O2, originando as moléculas de O3, conforme LANGLAIS et 

al. (1991).  

FIGURA 1 - ESQUEMA DE GERAÇÃO DE OZÔNIO PELO PROCESSO DE DESCARGA CORONA. 

 
FONTE: Silva et al. (2011). 

 

A reação de formação de ozônio por descarga elétrica sobre um fluxo de oxigênio pode 

ser descrita pelas equações químicas 1 e 2, de acordo com Eliasson et al. (1987): 

e– + O2 → 2O + e– (1) 

  

O + O2 + M → O3 + M (2) 

Onde M = O, O2 ou O3  

 

Após gerado, para dispersar o gás no líquido, podem ser utilizados difusores de ar, 

hidroejetores, reatores, emulsantes e misturadores estáticos (CHERNICHARO, 2001; VON 

SPERLING, 2005). 

Beltrán (2003) elucida que, ao atingir a água, o ozônio segue duas reações, que podem 

ser classificadas como diretas ou indiretas. As primeiras são as verdadeiras reações de ozônio, 

ou seja, as reações que a molécula de ozônio sofre com qualquer outro tipo de espécie química 

(produtos moleculares, radicais livres, etc.). Já as reações indiretas são aquelas entre o radical 

hidroxila, formado a partir da decomposição de ozônio ou de outras reações diretas de ozônio, 

com compostos presentes na água, sendo possível dizer que uma reação direta de ozônio é o 

passo de iniciação que leva a uma reação indireta. 

Para ilustrar a explanação anterior, na Figura 2, proposta por Hoigné (1998), é possível 

observar as duas rotas de comportamento do ozônio em solução aquosa e as principais 

características de ambas.  
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FIGURA 2 - ROTAS DE REAÇÕES DO OZÔNIO COM SOLUTOS (M OU BR-). 

 
FONTE: Hoigné (1998). 

LEGENDA: M = espécie molecular específica. 

 

Enquanto a via direta, envolvendo ozônio molecular (O3), é altamente seletiva, a via 

indireta gera oxidantes secundários os quais são menos seletivos que o processo de via direta, 

além de apresentarem reações mais rápidas. De fato, Langlais et al. (1991) afirmam que as 

reações de ozônio molecular são limitadas a compostos aromáticos e alifáticos insaturados, bem 

como a grupos funcionais específicos.  

Chernicharo (2001) resume a decomposição do ozônio em meio aquoso quase que 

como uma espécie de ciclo: ao se decompor em entidades radicalares, sob o efeito inicializador 

dos íons hidróxila (OH-) (equações 3 e 4), essas entidades podem reagir novamente com o 

ozônio (equação 5) para regenerar o radical hidroperóxido, que mantém a reação de consumo 

de ozônio, com produção de radicais hidroxila. 

 

O3 + OH- → HO2 + O2
- (3) 

  

O3 + HO2 (ou O2
-) → OH + 2 O2 (4) 

  

OH + O3 → HO2 + O2 (5) 

 

Barolli et al. (2016) indicam as equações 6 e 7 para demonstar a geração de sólidos 

inertes a partir da oxidação, por ozônio, dos íons Fe2+ e Mn2+, respectivamente: 
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2Fe2+ (aq) + O3 (aq) + 5H2O (l) → 2Fe(OH)3 (s) + O2 (aq) + 4H+ (aq) (6) 

 

Mn2+
(aq) + O3 (aq) + H2O (l) → MnO2(s) + O2(aq) + 2H+ (aq) (7) 

 

Alguns fatores que podem interferir na transferência de ozônio para a fase líquida e, 

por consequência, influenciar nas reações de oxirredução, incluem: temperatura, pH, pressão, 

concentração de ozônio gasoso, dimensão das bolhas de gás, método de transferência e tempo 

de contato (MARCHIORETTO, 1999).  

A escolha de se fixar ou variar alguns desses parâmetros, neste trabalho, está 

apresentada no capítulo 4 (Material e Métodos). 

Como vantagens desse tipo de tratamento, a ozonização permite a oxidação de 

compostos orgânicos e inorgânicos (BUNDSCHUH; SCHULZ, 2011); não gera trihalometanos 

(VON SPERLING, 2005); remove cor, contribui para o oxigênio dissolvido e não espera-se 

toxicidade para peixes (CHERNICHARO, 2001); não representa uma fonte íntrinseca de 

poluição (MAHMOUD; FREIRE, 2007); reduz a dosagem de cloro na etapa de pós-cloração e 

a desinfecção é mais eficiente do que a obtida com produtos clorados no que se refere à 

inativação de vírus, bactérias e protozoários, (DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

Como desvantagens da utilização do ozônio, pode-se citar: não há conhecimento 

suficiente sobre os possíveis subprodutos decorrentes da oxidação de matéria orgânica, algas, 

cianobactérias e toxinas; a formação de subprodutos bromados pode acontecer quando há 

presença de brometos na água; demanda custos de instalação e de operação pelo consumo de 

energia para geração do ozônio; devido às características de toxicidade e corrosividade, seu 

manuseio e operação exigem profissionais mais qualificados (DI BERNARDO; DANTAS 

2005). 

 

3.4.2.6 Adsorção 

 

Na adsorção ocorre a separação de substâncias de um fluido, quer seja ele líquido ou 

gasoso, por intermédio da aderência física (fisisorção) e/ou de ligações moleculares ou iônicas 

(quimissorção) entre duas superfícies sólidas, uma denominada de adsorvente e outra de 

adsorvato (material disperso que se deseja remover do fluido) (CRINI et al., 2018), o que 

permite a aplicação deste processo em diversas atividades que objetivam a remediação de 

poluição, incluindo a descontaminação de águas e efluentes (JIANG et al., 2018). 
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Guimarães (2015) explica que na quimissorção ocorrem reações específicas entre o 

adsorvato e o adsorvente, com quebra de ligações químicas, o que faz com que o contaminante 

sofra uma reação ou uma dissociação, passando a ser um composto com outras características. 

Como é um processo dependente de reação química, ele só vai acontecer enquanto houver área 

superficial disponível no adsorvente. Se esta área se esgota, cessam-se as reações, por isso neste 

fenômeno são formadas apenas monocamadas de contaminantes retidos. 

Já na fisissorção, a variação de entalpia decorrente do contato entre o contaminante e 

a superfície do adsorvente é insuficiente pra promover a quebra de ligações, de modo que o 

composto permanece o mesmo, com a mesma identidade, e as camadas de contaminante podem 

se formar umas em cima das outras. 

Na Figura 3 há uma ilustração dos fenômenos de quimi e fisissorção atuando entre os 

contaminantes (círculos) e a superfície do adsorvente (barra preta). 

 

FIGURA 3 - REPRESENTAÇÃO DA FORMAÇÃO DE MONO E MULTICAMADAS DE CONTAMINANTES 

SOBRE A SUPERFÍCIE DO ADSORVENTE, RESULTANTE DA QUIMI E FISISSORÇÃO, 

RESPECTIVAMENTE. 

 
Fonte: Guimarães (2015). 

 

A obtenção de adsorventes a partir de variados materiais tem sido demonstrada em 

diversos trabalhos, como é o caso de testes utilizando areia, sílica, carvão e alumina; quitosana; 

carvão ativado granular de babaçu; carvão ativado de casca de arroz e de bagaço de cana-de-

açúcar; e minerais a base de dióxido de manganês (MnO2); (YABE E OLIVEIRA, 2003; LAUS 

et al., 2006; DANTAS et al., 2011; DALAI et al., 2015; MACHADO-INFANTE, 2016). 

Destaque tem sido dado à utilização de zeólita e CAG com finalidade de tratar águas 

contaminadas por íons metálicos. 

As zeólitas são minerais de estrutura porosa, formados a partir de um bloco principal 

constituído de uma estrutura tetraédrica, no qual o centro é ocupado por um átomo de silício ou 
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alumínio e os vértices são preenchidos com átomos de oxigênio (unidade primária), possuindo 

importantes propriedades físico-químicas, como capacidade de troca de cargas (CTC), 

peneiramento molecular, catálise e adsorção. (WANG, 2010).  

Na Figura 4 é mostrado o esquema representativo da estrutura de uma zeólita. Nota-se 

que o átomo de Si e/ou Al (círculo preenchido de preto) encontra-se no centro da estrutura 

tetraédrica formada pelos átomos de oxigênio (círculos não preenchidos), e quando o átomo de 

Al substitui o de Si, um cátion se liga a ele para manutenção do balanço de carga. 

 

FIGURA 4 - EXEMPLO DE ESTRUTURA DA UMA UNIDADE PRIMÁRIA DE ZEÓLITA. 

 
FONTE: Luz (1995). 

 

Esses minerais podem ser originados a partir de processos naturais ou podem ser 

sintetizados. No primeiro caso, são formadas pela precipitação de fluidos contidos em poros de 

alguns ambientes geológicos (depósitos salinos, alcalinos, hidrotermais, de sedimentos 

marinhos, ou ainda materiais vulcânicos). Quando sintéticas, são produzidas como 

consequência de soluções aquosas (ou uma espécie de gel), de composição e concentração 

definidas, submetidas a condições específicas de temperatura e pressão (LUZ, 1995). 

Se pensarmos na zeólita como uma sequência de tetraedros, ligados uns aos outros sob 

vários arranjos diferentes, principalmente na forma de anéis (Figura 5), entendemos o porquê 

delas apresentarem característica adsortiva, catalítica, filtrativa e de alta CTC: a estruturação de 

uma cadeia (ou rede) múltipla de unidades primárias proporciona a formação de canais e poros 

com carga positiva, resultando em um pequeno material com grande área superficial interna, 

“naturalmente” ativada pela presença de cátions que podem atrair diversos compostos, e lotada 

de vazios que podem aprisionar moléculas de tamanho compatível (LUZ, 1995). 

Além disso, outra vantagem dos aluminosilicatos é que, dependendo do grau de 

qualidade que se deseja, podem ser facilmente disponíveis e relativamente baratos em relação 

a outros materiais adsorventes (WANG, 2010; CRINI et al., 2018). 
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FIGURA 5 - EXEMPLOS DE ESTRUTURAS DE ALGUMAS ZEÓLITAS. 

 
FONTE: adaptado de Menezes (2013). 

 

Os CAGs, por sua vez, são materiais à base de carbono que sofreram um 

processamento para intensificar sua reatividade por meio do acréscimo de sua porosidade 

interna.  

Na Figura 6 é possível visualizar a estrutura de um CAG. À esquerda (Figura 5 - A) 

encontra-se uma representação esquemática do carvão sob processo de adsorção e à direita 

(Figura 5 – B) tem-se uma imagem de microscopia eletrônica de varredura (MEV) obtida de 

um carvão do caroço de buriti.  

 

FIGURA 6 – ILUSTRAÇÃO DA ESTRUTURA (A) E IMAGEM DE MEV (B) DE UM CARVÃO ATIVADO. 

A  B  
FONTE: (A) adaptado de ÇEÇEN e AKTAS (2011); (B) PINTO, SILVA e SARAIVA (2013). 

 

Os CAGs podem possuir micro, meso e macroporos em sua estrutura, cujas 

quantidades relativas dependem do material precursor e do processo de fabricação (SANTOS 

et al., 2016), o que favorece a retenção de contaminantes de tamanhos variados. 
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Os precursores mais comumente utilizados para a produção de carvão ativado são a 

madeira, casca de coco e a turfa, e a ativação pode se dar por via física ou química.  

No procedimento de ativação física o material é submetido a tratamento térmico, com 

temperatura e pressão elevadas, utilizando-se gases de oxidação, como vapor d’água ou dióxido 

de carbono. Já na técnica de ativação química são utilizados reagentes ativantes com 

propriedades ácidas ou alcalinas, tais como ZnCl2, H3PO4, HCl e H2SO4 , KOH e NaOH. 

(DONATI et al., 1994; DI BERNARDO; DANTAS, 2005; PEREIRA et al., 2008; ÇEÇEN; 

AKTAS, 2011). 

 

  



35 
 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O experimento foi conduzido sob um delineamento inteiramente casualizado, em que 

dois tipos de amostras de água (A e B), com diferentes proporções de ferro/manganês, foram 

submetidas ao tratamento de ozonização seguido de filtração, na qual foram avaliados três tipos 

diferentes de material filtrante: zeólita, areia e carvão ativado.   

Os ensaios com cada amostra de água (A e B) foram repetidos três vezes para cada 

material filtrante, totalizando 6 interações possíveis e 18 ensaios, de acordo com o que é 

possível observar pelas informações apresentadas na Tabela 2. 

 

TABELA 2 - FATORES, NÍVEIS E QUANTIDADE DE ENSAIOS EXECUTADOS NA ETAPA DE OZONIZAÇÃO-

FILTRAÇÃO. 

Fatores 

 Tipo de amostra Tipo de material filtrante 

Níveis 

A 

Zeólita 

 

 
Areia 

B  

Carvão Ativado 

 

Total de interações possíveis e de ensaios realizados 

1) Amostra A – Zeólita * 3 repetições                       4) Amostra B – Zeólita * 3 repetições 

2) Amostra A – Areia * 3 repetições                       5) Amostra B – Areia * 3 repetições 

3) Amostra A – CAG * 3 repetições                       6) Amostra B – CAG * 3 repetições 

                  Total de 9 ensaios Total de 9 ensaios 

FONTE: a autora (2018). 

 

Antes de iniciar os ensaios laboratoriais processou-se uma etapa de otimização dos 

experimentos, de modo a se obter as melhores condições de pH e de produção de ozônio que 

pudessem proporcionar maior remoção de ferro e manganês das amostras. Para tanto, as 

amostras de água foram submetidas a três diferentes faixas de pH e ozonizadas com três 

diferentes níveis de produção de ozônio geradas pelo equipamento de ozonização, sob um 

mesmo tempo de contato gás-líquido. 

A otimização abrangeu 18 interações, com cada interação sendo repetida três vezes, 

perfazendo um total de 54 ensaios, conforme demonstrado na Tabela 3 e de modo que: 

• cada nível de um fator combinou com todos os níveis dos outros fatores; 

• cada amostra passou por 9 interações possíveis; 
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TABELA 3 - FATORES, NÍVEIS E QUANTIDADE DE ENSAIOS EXECUTADOS NA ETAPA DE 

OTIMIZAÇÃO. 

Fatores 

 
Tipo de amostra 

(mgFe/L + mgMn/L) 

Produção de O3  

(g h-1) 
pH 

Níveis 

 

A 

3 (mín) Faixa ácida (4 a 5) 

5 (méd) Faixa neutra (6 a 7) 
 

B 

 7 (máx) Faixa alcalina (9 a 10) 

Total de interações possíveis e de ensaios realizados 

1) Amostra A - O3 mín - pH ácido  10) Amostra B - O3 mín - pH ácido  

2) Amostra A - O3 mín - pH neutro  11) Amostra B - O3 mín - pH neutro  

3) Amostra A - O3 mín - pH alcalino  12) Amostra B - O3 mín - pH alcalino  

4) Amostra A - O3 méd - pH ácido  13) Amostra B - O3 méd - pH ácido  

5) Amostra A - O3 méd - pH neutro  14) Amostra B - O3 méd - pH neutro  

6) Amostra A - O3 méd - pH alcalino  15) Amostra B - O3 méd - pH alcalino  

7) Amostra A - O3 máx - pH ácido  16) Amostra B - O3 máx - pH ácido  

8) Amostra A - O3 máx - pH neutro  17) Amostra B - O3 máx - pH neutro  

9) Amostra A - O3 máx - pH alcalino  18) Amostra B - O3 máx - pH alcalino  

FONTE: a autora (2018). 

NOTA: cada uma das 18 interações foi repetida três vezes. 

 

Visando alcançar a triagem mais acertada do fator a ser fixado e, baseando-se em 

referências bibliográficas (LANGLAIS et al., 1991; COSTA, 2003), alguns parâmentros foram 

estabelecidos considerando-se fixo o tempo de contato (10 minutos) pelos seguintes motivos: 

• um dos objetivos da pesquisa foi caracterizar um processo de interferência entre 

variáveis. A análise do tempo seria mais interessante caso fosse considerado um 

tratamento em que se deseja maiores eficiências de remoção de contaminantes em 

menores tempos de contato; 

• o tempo de contato é especialmente importante quando se considera processos 

oxidativos objetivando à desinfecção, o que não é tema abordado neste estudo; 

• sabe-se que as reações de oxidação do Fe e Mn ocorrem pelo mecanismo indireto 

de ozonização, que envolve reações mais rápidas, não devendo haver necessidade de 

imposição de um tempo muito longo; 

• em seu estudo sobre o comportamento do processo de ozonização como pós-

tratamento de efluentes de sistema de tratamento anaeróbio de águas residuárias 

domiciliares, Costa (2003) não encontrou correlação linear do tempo de contato com 

o teor de ozônio consumido (mg/L), o que indica que o tempo pode interferir no 
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consumo de ozônio e, consequentemente, nas reações, mas não se sabe ao certo como 

isso acontece; a pesquisadora também concluiu que a maior parte do ozônio consumido 

durante a ozonização ocorreu em 5 minutos;  

Quanto ao pH, na ozonização, a geração de radicais livres é dificultada por uma 

alcalinidade elevada, o que reduz a decomposição do ozônio e favorece a reação direta, via 

ozônio molecular  (LANGLAIS et al., 1991). Ora, como sabe-se que a oxidação dos íons 

metálicos em questão acontece predominantemente pela via indireta, por ação de radicais 

hidroxila, inferiu-se que mudanças no pH acarretariam alterações na alcalindade do meio e, por 

conseguinte, no processo de ozonização.  

Costa (2003) afirma que o valor do pH permite indicar o grau de oxidação atingido. 

Caso o pH diminua ao final da ozonização, significa a obtenção de boa eficiência de oxidação. 

Segundo a autora, valor menor de alcalinidade aumenta a remoção de cor aparente, turbidez, 

DQO e sólidos, sendo essa uma variável da ozonização importantíssima, uma vez que direciona 

o mecanismo de oxidação.  

Desse modo, o pH foi variado para uma condição ácida (faixa de 4 a 5), neutra (faixa 

de 6 a 7) e alcalina (faixa de 9 a 10) para testar se uma dessas três condições poderia favorecer 

ou inibir a oxidação do ferro e/ou do manganês.   

Por fim, a decisão de se variar as concentrações de produção de ozônio nos níveis 3, 5 

e 7 gO3 h
-1 apoiaram-se nos valores de produção de ozônio (de mínimo, médio e máximo) 

reportados no manual do equipamento utilizado. 

No fluxograma da Figura 7 está apresentado um resumo das etapas e interações entre 

as variáveis analisadas que compuseram o delineamento experimental. 
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FIGURA 7 - FLUXOGRAMA DO DELINEAMENTO EXPERIMENTAL. 

Etapa 1 

  Ozonização da amostra A    
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Etapa 1 

 Filtração da amostra A  

Comparação dos 

valores residuais 

de cor, turbidez, 

Fe e Mn com o 

VMP da PRC-5 e 

seleção do filtro de 

maior eficiência 

para cada 

parâmetro 

   

   Zeólita Areia CAG 
 

    
 

 Ozonização da amostra B nas 

condições ótimas encontradas na 

Etapa 1 

 Filtração da amostra B 
 

   

    Zeólita Areia CAG 
 

FONTE: a autora (2018).
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4.2 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA EXPERIMENTAL 

 

O experimento, montado em escala de bancada, foi conduzido no Laboratório de 

Saneamento Ambiental e Qualidade da Água, do Departamento de Engenharia Ambiental da 

UNICENTRO, campus de Irati, Paraná. 

As amostras previamente dopadas com diferentes concentrações de Fe e Mn foram 

tratadas na unidade experimental de ozonização, composta por: 

a) Concentrador de oxigênio modelo Everflo Philips 5LPM da marca BrasilOzônio: 

equipamento que produz oxigênio concentrado a partir do ar ambiente, o que é 

conseguido por meio de uma peneira molecular e de um processo de adsorção de 

oscilação de pressão, que garante a desumidificação, filtragem e concentração do 

oxigênio necessária para alimentar o gerador de ozônio, unidade subsequente. 

b) Gerador de ozônio modelo BRO3-PLUS1 da marca BrasilOzônio: consiste em um 

sistema dielétrico no qual um fluxo de oxigênio, oriundo do equipamento concentrador 

anterior, é inserido e, por meio de uma descarga elétrica constante, gerada por um 

sistema elétrico, a molécula de O2 é quebrada para se recombinar e formar O3. 

c) Quadro de comando da marca BrasilOzonio: quadro eletroeletrônico cuja finalidade é 

automatizar o processo de ozonização. Permite programar a ação do ozônio em função 

das condições de utilização e do volume de água a ser tratado e garantir a sincronia dos 

equipamentos que compõem o sistema. 

d) Sistema de transferência: módulo montado para efetuar a diluição do ozônio no meio 

líquido, composto de três kitassatos interligados por mangueira de silicone. O primeiro, 

de 1000 mL, fez a vez de um reator, onde foi injetada uma mangueira com ponteira 

porosa, colocada em contato direto com a amostra, para diluir o ozônio no meio líquido. 

O segundo e o terceiro frascos, de 500 mL e 250 mL respectivamente, atuaram como 

lavadores de gases, sendo o primeiro o lavador principal e, o segundo, uma unidade de 

segurança, caso os gases transferidos para o primeiro lavador não viessem a ser 

totalmente retidos ali.  

Mesmo com a montagem do módulo no interior de uma capela de exaustão, os 

lavadores de gases foram preenchidos com iodeto de potássio a 2% para captura de gás residual, 

de modo a garantir que quase nenhuma quantidade deste viesse a se perder para o ambiente e 

provocar reações adversas nas pessoas do recinto. 

Na Tabela 4 são apresentadas as principais características do sistema de ozonização e 

na Figura 8 é ilustrado um esquema de como foi montada a unidade experimental, ligando os 
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equipamentos da BrasilOzônio com o artefato para a transferência gás-líquido (frasco de 

contato) e lavagem de gases (frascos off gas). 

 

TABELA 4 - CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O EQUIPAMENTO DE 

OZONIZAÇÃO. 

Características 
Gerador de Ozônio 

BRO3-PLUS1 

Concentrador de oxigênio 

5 LPM 

Quadro de 

comando 

Largura (m) 0,30 0,48 0,30 

Altura (m) 0,60 0,68 0,40 

Profundidade (m) 0,15 0,34 0,20 

Peso (kg) 15 15 10 

Alimentação (V) 220 220 220 

Corrente de Consumo (A) 1 2 9 

FONTE: Manual de instalação, montagem e operação do sistema de geração de ozônio BRO3-PLUS1 da    

BrasilOzônio. 

 

FIGURA 8 - ESQUEMA DO SISTEMA DE OZONIZAÇÃO MONTADO  PARA A REALIZAÇÃO DO 

EXPERIMENTO. 

 
FONTE: a autora (2018). 

 

Ao fornecer os equipamentos para a ozonização, a BrasilOzônio disponibilizou um 

manual no qual consta a relação entre a vazão de oxigênio a produção de ozônio, conforme 

demonstrado na Tabela 5. A partir da observação dessa tabela, definiram-se os níveis de 

produção de ozônio a serem testados na otimização, conforme explicado no item 4.1 
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TABELA 5 - RELAÇÃO ENTRE VAZÃO DE OXIGÊNIO E PRODUÇÃO DE OZÔNIO. 

Vazão de oxigênio 

(LPM) 

Produção de ozônio 

(g h-1) 

1 3 

2 4 

3 5 

4 6 

5 7 

FONTE: Manual de Instalação, Montagem e Operação do Sistema de Ozonização BRO3-Plus1 da BrasilOzônio. 

LEGENDA: LPM – litros por minuto.  

 

Após a ozonização, as amostras passaram por filtração direta de fluxo descendente em 

unidade de filtração composta por um kit de filtros de laboratório (FLA) acoplados em uma 

unidade de jar-test da PoliControl – Modelo FlocControl III, com seis jarros de acrílico com 

capacidade de dois litros cada, de modo que os bocais de saída dos jarros descarregassem o 

efluente na entrada dos filtros, conforme imagem constante na Figura 9. 

 

FIGURA 9 – CONJUNTO DE FILTROS DE LABORATÓRIO (FLA) ACOPLADOS A UM JAR-TEST. 

 
FONTE: adaptado de Ramos (2010). 

 

Cada filtro foi devidamente preenchido com seu respectivo material filtrante, os quais 

foram: areia comum, carvão ativado granular e zeólita, cujas características estão descritas no 

item 4.3. Os filtros e os materiais, representados na Figura 10, foram lavados, montados e 

utilizados conforme especificações recomendadas por Centurione Filho e Di Bernardo (2003): 

compactação do material filtrante para evitar a formação de vazios e bolsas de ar; meio filtrante 
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com 15 cm de espessura; vazão de filtração da ordem de 12 a 20 mL min-1 e tempo médio de 

filtração de 20 minutos. 

 

FIGURA 10 - FILTROS PREENCHIDOS COM O MATERIAL FILTRANTE. DA ESQUERDA PARA A 

DIREITA: FILTRO DE AREIA, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO E FILTRO DE ZEÓLITA. 

 
FONTE: a autora (2018). 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS FILTRANTES 

 

A areia utilizada na pesquisa tem como especificações as características apresentadas 

na Tabela 6. 

O carvão ativado granular, do tipo betuminoso, cujas características estão relacionadas 

na Tabela 7, foi produzido pelo processo físico de ativação, comercializado pela empresa 

Alphacarbo.  

A zeólita natural, do tipo clinoptilolita, denominada Watercel ZN, foi proveniente de 

Cuba, fornecida pela empresa Celta Brasil, e suas propriedades físicas e químicas são 

apresentadas na Tabela 8.  

 

TABELA 6 - CARACTERÍSTICAS DA AREIA. 

Característica Valor 

Tamanho efetivo (mm) 1,02 

Coeficiente de desuniformidade  1,09 

Tamanho do grão menor (mm) 1,00 

Tamanho do grão maior (mm) 1,41 

Tamanho médio dos grãos (mm) 1,19 

Aspecto Granulado marrom 

FONTE: Cé (2016). 
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TABELA 7 - CARACTERÍSTICAS DO CARVÃO ATIVADO GRANULAR - CAG. 

Característica Valor 

Número de Iodo (mg g-1) 983,80 

Umidade (%) 6,62 

Cinzas (%) 6,45 

Granulometria (% retida entre 12x25) 90 

Dureza (%) 92 

pH Alcalino 

Abrasão (% mín) 81 

Densidade aparente (g cm-3) 0,58 

Coeficiente de uniformidade 2,1 

Tamanho efetivo (mm) 0,8 – 1,1 

Aspecto Granulado preto 

FONTE: Alphacarbo (2018). 

 

TABELA 8 - CARACTERÍSTICAS DA ZEÓLITA. 

Características Físicas Características Químicas 

Parâmetros Valor Parâmetros Valor 

Granulometria (mm) 1,0 – 3,0 Perda ao fogo 15 

Cor Bege esverdeado SiO2 62,68 

Ponto de fusão (°C) 1300 Al2O3 12,15 

Densidade aparente (cm3 g-1) 0,98 Fe2O3 1,27 

pH 5,5 TiO2 0,15 

Umidade (%) 2,0 CaO 2,84 

Capacidade de troca catiônica (mEq g-1) 2,0 MgO 0,62 

- - Na2O 0,43 

- - K2O 3,18 

- - MnO, P2O5, ZnO, CuO 0,01 

FONTE: Celta Brasil (2017). 

 

4.4 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

As amostras de água para o estudo foram preparadas a partir da dopagem de água 

destilada com volumes variados de soluções-mãe de sulfato ferroso e sulfato manganoso, a 

depender da concentração estipulada previamente. 

As concentrações de ferro e de manganês desejadas, conforme exposto na Tabela 9, 

foram estabelecidas de modo a apresentarem valores superiores aos comumente verificados em 

literaturas científicas (DA ROSA FILHO et al., 2002; AZEVEDO, 2006; NASCIMENTO, 

2008; ALVES et al., 2008; LUCAS et al., 2010; DANTAS et al., 2011; MANASSES et al., 

2011; CASTAÑEDA, 2012; DE OLIVEIRA FILHO et al., 2012; ENDLER et al., 2013; 

VISTUBA et al., 2013; DE ARAÚJO et al., 2016; DO CARMO e OLIVEIRA, 2016), 

principalmente em relação ao manganês. 
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TABELA 9 - COMPOSIÇÃO IDEALIZADA, EM TERMOS DE CONCENTRAÇÃO DE FERRO E DE 

MANGANÊS, DE CADA AMOSTRA A SER TRATADA. 

Amostra 
Metal 

Ferro (mg L-1)  Manganês (mg L-1) 

A 1 + 4 

B 3 + 4 

FONTE: a autora (2018). 

 

Determinou-se que as amostras deveriam conter elevadas concentrações de manganês, 

em comparação com valores registrados em literatura, devido ao fato de ser justamente este o 

parâmetro que encontra maior dificuldade de remoção nos sistemas que se propõem a tratar 

conjuntamente esses dois metais. 

As amostras do ensaio de otimização tiveram seus valores de pH ajustados conforme 

as condições requeridas (ácida, neutra ou alcalina) com ácido sulfúrico (H2SO4) na 

concentração de 0,01 mol L-1 e hidróxido de sódio (NaOH) na concentraçao de 0,02 mol L-1. 

 

  4.5 VARIÁVEIS ANALISADAS 

 

Na Tabela 10 estão elencados todos os parâmetros que foram investigados para cada 

amostra estudada, bruta e tratada, bem como as respectivas metodologias e aparelhos utilizados 

para essas determinações. A metodologia adotada para as análises de cor e turbidez encontram-

se descritas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA et al., 

1999). Para a avaliação de ferro e manganês foram utilizados, respectivamente, os métodos do 

Tiocianato e da Formaldoxima, aplicados por meio de kits da Alfakit LTDA. 

 

TABELA 10 - RELAÇÃO DE PARÂMETROS INVESTIGADOS E  SEUS RESPECTIVOS MÉTODOS E          

APARELHOS DE DETECÇÃO UTILIZADOS NESTA PESQUISA. 

Parâmetro Método de Determinação (número do método)/Aparelho 

Cor aparente (uH) Espectrofotométrico (2120) – Hach DR 6000 

Cor verdadeira (uH) Espectrofotométrico (2120) – Hach DR 6000 

Ferro (mg L-1) Espectrofotométrico (*) – Hach DR 6000 

Manganês (mg L-1) Espectrofotométrico (**) – Hach DR 6000 

Turbidez (uT) Nefelométrico (2130) – Turbidímetro Hach 2100 Q 

FONTE: a autora (2018). 

NOTA: * Método do Tiocianato (Referência: MERCK. Analisis  del  agua. Darmstand: E. Merck. 1974); ** 

Método da Formaldoxima (Referência:  FRIES, J.; GETROST, H. Organic Reagents for Trace Analysis. 1. ed. 

Darmstadt: MERCK; 1977). 

LEGENDA: uH (unidade Hazen); uT (unidade de turbidez).  
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4.6 ENSAIOS DE OTIMIZAÇÃO 

 

Para a realização da etapa de otimização, as amostras foram preparadas imediatamente 

antes de passar pela ozonização, limitando-se a tempos não superiores a 5 minutos entre o 

preparo da amostra bruta e o início do ensaio, para evitar que as espécies de Fe e Mn pudessem 

sofrer alguma pré-oxidação pelo contato com o oxigênio atmosférico. 

Procederam-se os seguintes passos para cada um dos 54 ensaios de otimização: 

1) Dopou-se 500 mL de água destilada com alíquotas das soluções-mãe de sulfato ferroso 

e sulfato manganoso, para obter as concentrações necessárias de ferro e manganês 

inicialmente estabelecidas para cada um dos dois tipos de amostra (A e B). 

2)  A solução preparada teve o pH corrigido conforme estabelecido para cada ensaio 

(condição ácida, neutra e alcalina).  

3) Dos 500 mL da solução preparada e corrigida, denominada como amostra bruta, retirou-

se uma alíquota 100 mL para realizar a análise de concentração de manganês. 

4) Dos 400 mL restantes de amostra bruta, uma alíquota de 300 mL foi transferida para o 

frasco de contato. 

5) Os frascos off gas foram preenchidos com KI 2%.  

6) Operou-se o ozonizador por 10 minutos. 

7) Retirou-se a amostra, agora ozonizada, do frasco de contato, e mediu-se novamente a 

concentração de manganês. 

8) De posse dos dados de concentração de manganês medidos antes e depois da 

ozonização, tanto para a amostra A quanto para a amostra B, calculou-se a eficiência de 

remoção deste parâmetro pela equação 8. 

[(C0 – Cf)/C0]*100 (8) 

Onde: 

C0 = concentração inicial de Mn, na amostra bruta. 

Cf = concentração final de Mn, na amostra ozonizada. 

100 = fator multiplicativo para obtenção dos valores em porcentagem (%). 

 

4.7 ENSAIOS DE OZONIZAÇÃO-FILTRAÇÃO 

 

Após executada a otimização e definidos o melhor pH e a melhor dosagem de ozônio, 

fixaram-se esses fatores e procederam-se os ensaios de ozonização-filtração, seguindo-se a 

sequência: 
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1) Prepararam-se os filtros com o material filtrante. 

2) Dopou-se 7000 mL de água destilada com alíquotas das soluções mãe de sulfato ferroso 

e sulfato manganoso, para obter as concentrações necessárias de ferro e manganês que 

se desejou para cada um dos dois tipos de amostra (A e B).  

3) Dos 7000 mL da solução preparada, denominada agora como amostra bruta, retirou-se 

uma alíquota 100 mL para realizar as análises de turbidez, cor aparente, cor verdadeira, 

ferro total, ferro II, ferro III e manganês total. 

4) Do restante de amostra bruta, uma alíquota de 500 mL foi transferida para o frasco de 

contato. 

5) Os frascos off gas foram preenchidos com KI 2%.  

6) Operou-se o ozonizador por 10 minutos. 

7) Os passos 3, 4 e 5 repetiram-se mais 3 vezes, até que o total de 2000 mL de amostra 

bruta passasse pela ozonização. 

8) De posse dos 2000 mL de amostra bruta, agora ozonizados, novamente executaram-se 

as análises de pH, turbidez, cor aparente, cor verdadeira, ferro total, ferro II, ferro III e 

manganês. 

9) Os passos anteriores foram repetidos até que obtivesse 6000 mL de amostra ozonizada 

para preencher cada jarro com 2000 mL.   

10) Preencheu-se cada um dos jarros do Jar-test com os 2000 mL de amostra ozonizada. 

11) Efetuou-se a filtração com vazão constante de 12 a 20 mL min-1 conforme recomendado 

por Centurione Filho e Di Bernardo (2003). 

12)  Ao final da filtração efetuou-se outra vez, para o efluente de cada filtro, as análises de 

pH, turbidez, cor aparente, cor verdadeira, ferro total, ferro II, ferro III e manganês. 

13)  Os passos anteriores, que compreendem 1 ensaio, foram refeitos mais duas vezes. 

14)  De posse dos dados das análises físico-químicas das amostras, seguiu-se para a 

tabulação e tratamento dos dados conforme explicado no item a seguir. 

  

4.8 TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

 

Os dados obtidos como resultados foram tabulados em software Excel® e passaram 

por diferentes tratamentos estatísticos, como ANOVA e teste de múltipla comparação entre 

médias de Tukey, conforme a informação que desejou-se obter. Para tanto, foram utilizados os 

softwares Assistat e R-Studio. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ENSAIOS DE OTIMIZAÇÃO 

 

Ao preparar as amostras para os ensaios de otimização, constatou-se que elas 

manifestavam coloração e turbidez, em função do pH ao qual estavam condicionadas. 

Na Figura 11 é apresentada uma foto ilustrativa das amostras A e B em função das 

variações de pH apresentadas para o estudo. 

 

FIGURA 11 - APARÊNCIA DAS AMOSTRAS A E B CONDICIONADAS A TRÊS DIFERENTES 

FAIXAS DE pH. 

 
FONTE: a autora (2018). 

 

As amostras que tiveram o pH condicionado à faixa alcalina apresentaram coloração 

marrom-amarelada e baixa turbidez, enquanto que as demais amostras não apresentavam 

alterações de cor, independentemente da faixa de pH, o que pode ser explicado em razão de que 

valores alcalinos de pH, como aqueles observados, acima de 8, são favoráveis à precipitação 

do ferro e do manganês.  

Como as amostras brutas já apresentaram maior quantidade de Fe e Mn nas suas formas 

precipitáveis quando em pH básico, previu-se que esta poderia não ser uma boa condição para 

testar a eficiência da ozonização, já que a função deste processo está justamente em converter 

as formas solúveis desses metais em formas facilmente precipitáveis. Deste modo, constatou-

se que o procedimento viria a indicar baixas eficiências, não pela baixa efetividade do 

tratamento, mas porque as amostras brutas já teriam sofrido as transformações de suas formas 

antes mesmo de serem ozonizadas. Apesar disso, este objetivo foi mantido a fim de se detectar, 
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mesmo que sob baixas eficiências, se haveria diferença entre o comportamento das amostras A 

e B quando nestas condições. 

 

5.1.2 Análise dos dados 

 

De modo a facilitar a visualização, os gráficos resultantes do tratamento dos dados da 

otimização foram organizados de modo a se comparar a eficiência de remoção de manganês de 

ambas as amostras, A e B, em função da variação da produção de ozônio aplicada, 

considerando-se um único pH. 

Nas Figuras 12 e 13 são apresentados os gráficos com os valores médios das eficiências 

de remoção de manganês e seus respectivos erros-padrão para as condições de pH ácido e pH 

alcalino, respectivamente. 

 

FIGURA 12 - VALORES MÉDIOS DAS EFICIÊNCIAS DE REMOÇÃO DE MANGANÊS E SEUS 

RESPECTIVOS ERROS PADRÃO, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 

OZÔNIO, PARA AS AMOSTRAS A E B, EM pH ÁCIDO. 

 
FONTE: a autora (2018). 

 

Da análise da Figura 12, verificou-se que em pH ácido as amostras A e B apresentaram 

comportamentos opostos: enquanto a eficiência da amostra A passou de, aproximadamente, 

17% para 9% com o aumento da produção de ozônio, a amostra B teve um desempenho de, 

aproximadamente, 6% para 20% ao variar a produção de ozônio para o nível máximo. 

Entretanto, nota-se que as barras de erro se coincidem dentro dos mesmos intervalos de 

variação, indicando não haver diferença estatisticamente significativa entre as médias de cada 
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amostra, e sugerindo que a variação da produção de ozônio pouco ou nada contribuiu para o 

aumento da eficiência nesta condição ácida. 

 

FIGURA 13 - VALORES MÉDIOS DAS EFICIÊNCIAS DE REMOÇÃO DE MANGANÊS E SEUS 

RESPECTIVOS ERROS PADRÃO, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 

OZÔNIO, PARA AS AMOSTRAS A E B, EM pH ALCALINO. 

 
FONTE: a autora (2018). 

 

Em pH alcalino, a eficiência da amostra A acompanhou a variação da produção de 

ozônio, subindo de, aproximadamente, 15% para 26%, e a amostra B manteve sua eficiência 

constante em torno de 15%, independente do nível de ozônio aplicado. Porém, novamente, 

observando as barras de erro padrão não há indícios de que as médias variaram 

significativamente. 

Na Figura 14 é apresentada a condição de pH neutro, a qual foi a única situação em 

que se observou real diferença entre as eficiências médias das amostras A e B 

 

-10

0

10

20

30

40

50

60

3 5 7

Ef
ic

iê
n

ci
a 

d
e 

re
m

o
çã

o
 (

%
)

Produção de ozônio (g h-1)

Remoção de manganês solúvel em pH alcalino

Amostra A Amostra B



50 
 

FIGURA 14 - VALORES MÉDIOS DAS EFICIÊNCIAS DE REMOÇÃO DE MANGANÊS E SEUS 

RESPECTIVOS ERROS PADRÃO, EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 

OZÔNIO, PARA AS AMOSTRAS A E B, EM pH NEUTRO. 

 
FONTE: a autora (2018). 

 

A partir da análise da Figura 14 verifica-se que, assim como na condição ácida, a 

eficiência média da amostra A descresceu com o aumento da produção de ozônio, passando de, 

aproximadamente, 20% para 5%, ao passo que a eficiência da amostra B elevou-se de, 

aproximadamente, 5% a 50% quando o nível de ozônio passou de mínimo para máximo. Neste 

caso, contudo, é importante atentar para o fato de que, para a amostra A, as barras de erros 

estiveram contidas dentro de um mesmo intervalo de valores, revelando que, apesar de ter 

havido um descréscimo da eficiência, as médias não diferiram entre si. Já para a amostra B, o 

nível máximo de produção de ozônio proporcionou uma variação significativa da eficiência 

média, tanto em relação às médias da própria amostra B, nos níveis de ozônio de 3 e de 5 g h-1, 

quanto em relação a todas as médias da amostra A. 

Esta perspectiva permite algumas considerações: o fato de não ter ocorrido diferença 

entre as médias da amostra A, que apresentou menor quantidade ferro, mas ter ocorrido entre 

as médias da amostra B, que possuiu maior proporção de ferro/manganês, pode indicar que o 

ferro agiu como um catalisador, aumentando a velocidade de oxidação do manganês e 

influenciando na eficiência de remoção deste parâmetro.  

Todavia, somente a presença de maior quantidade de ferro na amostra pode não ter 

sido o fator decisivo para o aumento da eficiência, podendo ter havido também influência direta 

do nível de ozônio, da condição de pH, ou, ainda, da interação entre algum, alguns ou todos 

esses fatores. 
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Após a análise gráfica, as médias de todas as condições de tratamento foram 

submetidas à análise de variância (ANOVA), cujo resultado está exposto na Tabela 11. 

 

TABELA 11 - RESULTADO DO TESTE ANOVA APLICADO A TODAS AS CONDIÇÕES DE 

TRATAMENTO PROVENIENTES DE TODAS AS INTERAÇÕES ENTRE OS FATORES. 

Fonte de Variação 

(FV) 

Graus de Liberdade 

(GL) 

Soma dos Quadrados 

(SQ) 

Quadrados médios 

(QM) 

F 

Fator1 - [Fe] 1 2.24522 2.24522 9.2688* 

Fator2 - pH 2 6.42105 3.21052 13.2538 * 

Fator3 - nível de O3 2 4.96565 2.48282 10.2497 * 

Int. F1xF2 2 2.70863 1.35431 5.5909 * 

Int. F1xF3 2 1.04598 0.52299 2.1590 ns 

Int. F2xF3 4 2.18355 0.54589 2.2536 ns 

Int. F1xF2xF3 4 1.21537 0.30384 2.2536 ns 

FONTE: a autora (2018). 

LEGENDA: F = estatística encontrada na tabela de distribuição F de Fisher-Snedecor; * = significativo ao nível 

de 1% de probabilidade (p ≤ α = 0,01); ns = não significativo.  

 

Da análise dos resultados da ANOVA notaram-se duas situações principais: 

1) A interação entre os fatores [ferro] (F1) e pH (F2) demonstrou diferença 

estatística significativa em relação às demais, ou seja, pelo menos uma das duas 

amostras interagiu com ao menos um dos valores de pH, causando influência no 

processo de remoção de manganês. 

2) Ao contrário do que ocorreu anteriormente, não houve qualquer interação 

significativa que envolvesse o fator ozônio (F3). Então pode-se dizer que nenhum nível 

de O3 empregado, mínimo, médio ou máximo, interagiu com os níveis de pH e com os 

níveis de ferro da amostra, de modo a interferir no processo de remoção do manganês 

a ponto de ter diminuido ou elevado a sua eficiência de forma significativa.  

Devido à situação 1, para confirmar qual amostra e quais possíveis pH, quando 

associados, possuem desempenho de remoção de manganês diferente dos demais, 

complementou-se o teste ANOVA utilizando-se o teste de comparação múltipla de Tukey ao 

nível de siginificância de 5% (p ≤ α = 0,05), em conformidade com os resultados apresentados 

na Tabela 12. 

Em virtude da situação 2 optou-se por trabalhar com o nível mínimo de produção de 

ozônio nos ensaios de ozonização-filtração, correspondente à produção de 3gO3 h
-1. 
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TABELA 12 - RESULTADO DO TESTE DE TUKEY APLICADO À INTERAÇÃO DOS FATORES FERRO 

E pH. 

Fator 1 x Fator 2 

Valores médios da concentração residual de Mn (mg L-1) 

Ferro (mg L-1) 
pH 

pH ácido pH neutro pH alcalino 

Amostra A (1) 3,35 a  2,36 b   3,69 a               

Amostra B (3) 3,71 a 3,34 a   3,57 a 

FONTE: a autora (2018). 

LEGENDA: Fator 1 = concentração de ferro, Fator 2 = pH.  

NOTA: as médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si ao nível de significância 

estabelecido de 5% (p ≤ α = 0,05); para colunas, classificação com letras minúsculas; para linhas, classificação 

com letras maiúsculas.  

 

Da análise dos resultados do teste de Tukey entendeu-se que a interação entre os níveis 

de pH e de Ferro ocorreu da seguinte forma: dentro do fator ferro, ao nível da amostra A, as 

médias provenientes da interação com os níveis de pH ácido e de pH alcalino não diferiram 

entre si (média de 3,35 e de 3,69 seguidas da letra ‘a’), mas foram siginificativamente superiores 

à média da interação com o pH neutro (média de 2,36 seguida da letra ‘b’). Isso indicou que, 

para a amostra A, o pH neutro foi favorável à remoção de manganês.  

Já ao nível da amostra B, não houve diferença estatística entre as médias resultantes 

da interação com cada um dos três níveis distintos de pH (todas as médias são seguidas da letra 

‘a’). Consequentemente, neste caso, não é possível dizer que houve um valor de pH específico 

que tenha sido mais favorável ao tratamento desta amostra. 

Como o pH neutro interagiu com a amostra A de forma favorável à remoção de Mn, 

mas nenhum nível de pH interagiu significativamente com a amostra B, estabeleceu-se o pH 

neutro como condição ótima a ser adotada nos ensaios de ozonização-filtração. 

 

5.2 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE OZONIZAÇÃO – FILTRAÇÃO 

 

5.2.1 Preparo das amostras 

 

Assim como ocorreu na etapa de otimização, para a realização dos ensaios de 

ozonização seguida de filtração, as amostras também foram preparadas imediatamente antes da 

ozonização, limitando-se a tempos não superiores a 5 minutos entre o preparo da amostra bruta 

e o início dos ensaios, para evitar que as espécies de Fe e Mn pudessem sofrer alguma pré-

oxidação pelo contato com o oxigênio atmosférico. 

Um dos objetivos desta pesquisa foi alterar as concentrações de ferro e manganês de 

modo a se obter dois tipos de amostras com diferentes proporções desses metais, devendo a 
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amostra A apresentar a proporção de 1 mg Fe L-1 para 4 mg Mn L-1 e a amostra B ter a proporção 

de 3 mg Fe L-1 para 4 mg Mn L-1. 

Na prática, a amostra A apresentou a média de 1,1 mg de Fe para 4,0 mg de Mn e a 

amostra B foi constituída de 3,3 mg de Fe para 3,6 mg de Mn, conforme apresentado nas tabelas 

13 e 14: 

 

TABELA 13 - PROPORÇÕES DE FERRO/MANGANÊS QUE CONSTITUÍRAM A AMOSTRA A. 

Amostra Condição Ensaio Fe Total (mg/L) Mn (mg/L) 

A  Bruta 

1 1,1 4,3 

3,4 

4,2 
 

2 1,1 

3 1,0 

Média 1,1 4,0 

FONTE: a autora (2018). 

 

TABELA 14 -  PROPORÇÕES DE FERRO/MANGANÊS QUE CONSTITUÍRAM A AMOSTRA B. 

Amostra Condição Ensaio Fe Total (mg/L) Mn (mg/L) 

B  Bruta 

1 3,1 3,5 

3,4 

3,7 
 

2 3,4 

3 3,4 

Média 3,3 3,6 

FONTE: a autora (2018). 

 

Diferentemente da etapa da otimização, em que, devido às variadas condições de pH, as 

amostras já apresentavam colorações diferentes logo na etapa de preparo, por ocasião dos 

ensaios de ozonização-filtração, as amostras brutas praticamente não evidenciaram diferenças 

de cor e de turbidez, ao menos visualmente.  

Isso ocorreu devido ao fato das amostras terem sido preparadas em pH neutro, condição 

ótima encontrada na otimização, e indicou que as formas de ferro e de manganês contidas ali, 

de fato, encontravam-se solúveis.  

Após serem ozonizadas, ambas as amostras apresentaram alterações de cor e turbidez, 

evidenciando que ocorreram transformações das espécies metálicas, de solúveis para oxidadas. 

Nos ensaios anteriores, de otimização, a mudança de cor e turbidez também ocorreu para todas 

as faixas de pH testadas.  

Na Figura 15 há um registro meramente ilustrativo mostando como a mudança nas 

amostras tornaram-se evidentes após a ozonização. 
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FIGURA 15 - APARÊNCIA DAS AMOSTRAS A E B EM VISTA FRONTAL (A E B RESPECTIVAMENTE) 

E SUPERIOR (C E D RESPECTIVAMENTE), ANTES E APÓS PASSAREM PELA 

OZONIZAÇÃO, EM PH NEUTRO. 

A  B  

C  D  
FONTE: a autora (2018). 

 

Nota-se pela Figura 15 que as alterações de cor e turbidez ocorreram de formas 

diferentes para as amostras A e B. Enquanto a primeira permaneceu em tom marrom-alaranjado 

intenso ao longo de todo o período em que foi posta em repouso, a segunda foi tornando-se 

mais límpida e com tom mais suave de cor à medida em que material particulado se depositava 

no fundo do bécker.  

O material particulado presente na amostra B, mas ausente na amostra A, pode ser 

explicado por duas hipóteses, relacionadas à diferença nas quantidades de ferro e manganês 

entre as amostras: 

1) Como a amostra B continha maior quantidade de ferro solúvel, ao passar para a 

forma oxidada, ficou mais fácil de as partículas se chocarem e formarem aglomerados 

maiores.  

2) Como, na prática, a amostra B conteve menor quantidade de manganês do que a 

amostra A, enquanto que a quantidade de ferro aumentou, os compostos férricos 

podem ter atraído mais facilmente os compostos mangânicos e estes, sendo óxidos, 

podem ter catalisado a precipitação do Mn (TOBIASON et al., 2016). 

Bruta Ozonizada 
Bruta 

Bruta 
Bruta 

Ozonizada 

Ozonizada 
Ozonizada 
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O processo de filtração também resultou em amostras com colorações diferentes. Na 

Figura 16 há um registro meramente ilustrativo das colorações resultantes de cada processo de 

tratamento para ambas as amostras. 

 

FIGURA 16 - AMOSTRAS EFLUENTES DE CADA PROCESSO. PARA A AMOSTRA A (A), DA ESQUERDA 

PARA A DIREITA: EFLUENTE DA OZONIZAÇÃO, DA FILTRAÇÃO EM ZEÓLITA, DA 

FILTRAÇÃO EM AREIA E DA FILTRAÇÃO EM CARVÃO. PARA A AMOSTRA B (B), DA 

ESQUERDA PARA A DIREITA: EFLUENTE DA OZONIZAÇÃO, DA FILTRAÇÃO EM AREIA, 

DA FILTRAÇÃO EM CARVÃO E DA FILTRAÇÃO EM ZEÓLITA. 

A  

B  
FONTE: a autora (2018). 

 

Observando a Figura 16 percebe-se que, para a amostra A, os efluentes de todos os 

filtros testados apresentaram residuais de cor e turbidez superiores aos da amostra B, o que será 

melhor discutido, em termos quantitativos, em itens adiante. 

Sobre a cor rosa não aparente nos efluentes filtrados da amostra A, mas evidenciada 

nos efluentes dos filtros de areia e, principalmente, de zeólita, após a passagem da amostra B, 

é possível fazer as seguintes inferências:  

1) A dose de ozônio aplicada ao tratamento pode ter superado a demanda para a 

oxidação dos íons metálicos, fazendo com que o ozônio em excesso tenha convertido o 
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manganês a permanganato, o que conferiu esta coloração às amostras tratadas 

(LANGLAIS et al., 1991).  

2) Possivelmente, o mesmo ocorreu com a amostra A, mas o tom rosa não foi 

verificado nitidamente porque a cor efluente saiu matizada também de amarelo e laranja.  

Na Figura 17 há um registro meramente ilustrativo dos filtros com retenção de material 

particulado, após a passagem da amostra B. 

 

FIGURA 17 - FILTROS DE AREIA (A), CAG (B) E ZEÓLITA (C) COM RETENÇÃO DE PRECIPITADOS 

APÓS A FILTRAÇÃO DA AMOSTRA B. 

A 

 

B *

 

C 

 

FONTE: a autora (2018). 

NOTA: * = devido à cor preta do CAG, não é possível observar a retenção de particulados na parte inicial desse 

filtro.  

 

5.2.2 Análise de remoção de cor 

 

As análises de cor são importantes para os trabalhos de investigação de Fe e Mn na 

água, porque são parâmetros intrinsecamente relacionados.  

O tipo de cor pode indicar a forma com que esses metais se manifestam no meio 

aquoso. Águas com maior quantidade de Fe e Mn oxidados, de menor solubilidade que o Fe 

(II) e Mn (II), tendem a apresentar maiores discrepâncias entre os valores de cor aparente e cor 

verdadeira, já que o primeiro parâmetro recebe influência da turbidez enquanto o segundo 

exclui qualquer interferência a ser causada por material suspenso. 

Assim, a análise deste parâmetro foi dividida em análise de cor aparente e análise de 

cor verdadeira. 
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Na Tabela 15  são exibidos os valores médios de cor aparente obtidos para cada etapa 

do tratamento, para ambas as amostras. 

 

TABELA 15 - VALORES MÉDIOS DE COR APARENTE ALCANÇADOS EM CADA ETAPA DO 

TRATAMENTO, PARA AS AMOSTRAS A E B. 

Valores de Cor Aparente (uH) 

Amostra Tratamento 

A 
Bruta Ozonização 

Zeólita 

1072 

Areia 

5 2024 1083 

Carvão 

920 

B 
Bruta Ozonização 

Zeólita 

28 

Areia 

15 822 49 

Carvão 

3 

FONTE: a autora (2018). 

 

Da análise da Tabela 15 observa-se que, para as duas amostras, a cor aumentou ao 

passar da amostra bruta para ozonizada e, em seguida, diminuiu ao passar pelos filtros.  

O tratamento ozonização-filtração foi mais efetivo para a amostra B, pois para esta os 

valores de cor aparente foram inferiores aos da amostra A após a filtração, tanto em zeólita, 

quanto em areia e em carvão, mesmo tendo spesentado uma média maior quando da amostra 

bruta. 

Nas duas amostras o carvão pareceu ser o meio filtrante mais eficiente para a remoção 

de cor aparente, em especial no caso da amostra B, que alcançou valor inferior ao máximo 

permitido pela Portaria de Consolidação nº 5 de 2017, que é de 15 uH. 

Na Figura 18 estão apresentadas as eficiências de remoção de cor aparente em função 

dos filtros testados, para as amostras A e B, comparando-se, inclusive, os resultados entre elas. 

É importante mencionar que para a análise de eficiência de remoção de cor, tanto 

aparente quanto verdadeira, optou-se por demonstrar somente os resultados alcançados por cada 

filtro a partir da coloração adquirida com a ozonização, pois qualquer tentativa de demonstrar 

a porcentagem a partir da amostra bruta seria falha, uma vez que ao passar pela ozonização, a 

cor foi “acrescentada”, e não removida, o que implicaria eficiência negativa. 
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FIGURA 18 - EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE COR APARENTE EM FUNÇÃO DO MEIO FILTRANTE 

UTILIZADO NO TRATAMENTO. 

  
FONTE: a autora (2018). 

NOTA: para a mesma amostra, valores seguidos da mesma letra, em minúscula, não diferiram 

entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para o mesmo tratamento, valores 

seguidos da mesma letra, em maiúscula, não diferiram entre si pelo Teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. 

     

De acordo com a Figura 18 as eficiências de remoção de cor aparente para a amostra 

A foram de, aproximadamente, 49, 42 e 56% para os filtros com zeólita, areia e CAG, 

respectivamente, sem diferença estatística significativa entre eles. Ou seja, para a amostra A, 

os filtros foram igualmente eficientes (valores seguidos da letra ‘a’ minúscula), podendo ser 

adotado qualquer um deles para o tratamento caso este fosse o único parâmetro investigado. 

A amostra B alcançou eficiências de, aproximadamente, 96, 94 e 100% para os filtros 

com zeólita, areia e carvão, respectivamente. Neste caso também os tratamentos não diferiram 

(valores seguidos da letra ‘a’ minúscula). 

Ao se contrastar as eficiências das duas amostras dentro de um mesmo tratamento, 

observa-se que em todos os casos a amostra B superou significativamente a amostra A em torno 

do dobro (valores seguidos das letras ‘a’ e ‘b’ maiúsculas), sinalizando que o tratamento foi 

mais favorável à amostra B e que, por apresentar maior remoção de cor aparente, esta 

correlacionou-se com remoções de Fe e Mn mais elevadas. 

O resultado decorrente da comparação entre o filtro de zeólita e o de CAG, em que 

para as duas amostras ocorreram eficiências de remoção sem diferença estatística entre as 

médias, se assemelha à análise feita por Marques et al. (2017). 

Os autores compararam a utilização de CAG betuminoso (granulometria 2,4 a 2,9 mm) 

e a zeólita natural do tipo Clinoptilolita (granulometria 0,4 a 1,0 mm) na filtração de água com 
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concentração de ferro e manganês de, aproximadamente, 3,1 e 0,6 mg L-1, respectivamente. 

Utilizou-se a filtração  após a coagulação e sedimentação; submeteu-se o material zeolítico a 

oxidação por hipoclorito de sódio para formação de camada de óxido de manganês; e manteve-

se o leito filtrante com altura de 15 cm e taxa de filtração em fluxo descendente entre 60 e 100 

m³.m-2.d-1, durante 20 minutos, assim como feito na presente pesquisa. Constatou-se que a 

remoção de cor foi eficaz tanto para a zeólita (em torno de 99%) quanto para o CAG (em torno 

de 97%). 

Contudo, Marques et al. (2017) também salientam que os dois meios filtrantes 

atenderam às exigências da legislação brasileira quanto aos parâmetros cor aparente (VMP de 

15 uH), o que, no presente trabalho, só foi obtido com o filtro de CAG.  

Indubitavelmente, esta diferença de resultado entre os trabalhos se deve ao pré-

tratamento da zeólita com oxidante. 

Na Tabela 16 são exibidos os valores médios de cor verdadeira alcançados para cada 

etapa do tratamento, para ambas as amostras. 

 

TABELA 16 - VALORES MÉDIOS DE COR VERDADEIRA ALCANÇADOS EM CADA ETAPA DO 

TRATAMENTO, PARA AS AMOSTRAS A E B. 

Valores de Cor Verdadeira (uH) 

Amostra Tratamento 

A 
Bruta Ozonização 

Zeólita 

279 

Areia 

1,67 456,67 42 

Carvão 

20,67 

B 
Bruta Ozonização 

Zeólita 

25 

Areia 

4,33 29,67 10,67 

Carvão 

1 

FONTE: a autora (2018). 

 

Semelhante ao que ocorreu com as amostras A e B quanto à cor aparente, observa-se 

pela Tabela 16 que a cor verdadeira também sofreu um aumento dos valores médios ao ser 

ozonizada e, com a filtração, uma redução. 

Na etapa de filtração, o carvão ativado foi o meio filtrante mais efetivo para a remoção 

de cor verdadeira, para as duas amostras estudadas. Ainda, no caso da amostra B, o filtro de 

carvão foi o único que proporcionou valor de cor verdadeira inferior ao da amostra bruta. 
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Na Figura 19 está apresentada a eficiência de remoção de cor verdadeira em função 

dos filtros testados, para as amostras A e B, comparando-se, inclusive, os resultados entre elas. 

 

FIGURA 19 - EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE COR VERDADEIRA EM FUNÇÃO DO MEIO FILTRANTE 

UTILIZADO NO TRATAMENTO. 

 
FONTE: a autora (2018). 

NOTA: para a mesma amostra, valores seguidos da mesma letra, em minúscula, não diferiram 

entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para o mesmo tratamento, 

valores seguidos da mesma letra, em maiúscula, não diferiram entre si pelo Teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Da análise da Figura 19 percebeu-se que, em termos estatísticos, a eficiência de 

remoção de cor proporcionada pela zeólita (36%) foi significativamente inferior à eficiência 

conseguida com a utilização da areia (91%) e do carvão (96%). Estes dois últimos meios 

filtrantes, porém, não diferiram entre si. Ou seja, para a amostra A, os filtros de areia e carvão 

foram igualmente mais eficientes que o de zeólita, podendo ser adotado qualquer um dos dois 

para o tratamento, caso este fosse o único parâmetro investigado. 

Para a amostra B, os filtros de zeólita, areia e carvão viabilizaram eficiências de 

remoção 15, 60 e 97%, respectivamente. Neste caso, os tratamentos variaram da seguinte forma: 

o filtro de zeólita alcançou eficiência inferior à do filtro de areia, mas não diferiu 

estatisticamente deste. O filtro de areia, por sua vez, também atingiu valor de eficiência inferior 

ao do filtro de carvão, mas não diferiu deste. Assim sendo, pode-se dizer que, para a remoção 

de cor verdadeira, a zeólita foi o pior meio filtrante, seguida da areia, que conseguiu um 

resultado intermediário, seguida do carvão, que foi o melhor tratamento. 

Este resultado divergiu do de Marques et al. (2017), que encontraram eficiências muito 

próximas, entre a zeólita e o CAG, na remoção de cor verdadeira, de cerca de 96 a 99 e de 97,5 
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a 99,5%, respectivamente, demonstrando que os dois materiais são eficazes visando a remoção 

deste parâmetro. 

Ao comparar as eficiências entre as amostras dentro de um mesmo tratamento, notou-

se que, em todos os casos, os valores obtidos pela amostra A não foram diferentes dos obtidos 

pela amostra B (valores seguidos da letra ‘a’ maiúscula), mostrando que para um mesmo 

tratamento não fez diferença se a amostra conteve maior ou menor quantidade de ferro, a partir 

da análise de cor verdadeira. 

 

5.2.3 Análise de remoção de turbidez 

 

A análise de turbidez é relevante porque fornece indícios sobre as transformações das 

formas de Fe e Mn. Como essas espécies metálicas manifestam menor solubilidade quando 

estão na forma oxidada, caso haja maior transformação de Fe (II) e Mn (II) para Fe (III) e Mn 

(IV), esse fenômeno vem acompanhando pelo aumento da turbidez. 

Na Tabela 17 são exibidos os valores médios de turbidez alcançados para cada etapa 

do tratamento, para ambas as amostras. 

 

TABELA 17 - VALORES MÉDIOS DE TURBIDEZ ALCANÇADOS EM CADA ETAPA DO TRATAMENTO, 

PARA AS AMOSTRAS A E B. 

Valores de Turbidez (uT) 

Amostra Tratamento 

A 
Bruta Ozonização 

Zeólita 

28 

Areia 

1 34 23 

Carvão 

20 

B 
Bruta Ozonização 

Zeólita 

2 

Areia 

3 20 1 

Carvão 

0 

FONTE: a autora (2018). 

 

Análogo ao que ocorreu em relação às análises de cor aparente e cor verdadeira, os 

valores de turbidez aumentaram quando as amostras foram ozonizadas e diminuíram quando 

foram filtradas. 

Este comportamento corrobora com as interpretações anteriores de que na primeira 

etapa do tratamento ocorreram reações de oxidação química, com evidente aumento de material 
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facilmente precipitável, e que na segunda etapa transcorreram os fenômenos de retenção e 

adsorção dos contaminantes metálicos, pois houve a redução dos valores de turbidez. 

Para a amostra A, apesar de a filtração ter possibilitado reduções nos valores médios 

de turbidez, nenhum filtro proporcionou valores residuais inferiores ao da amostra bruta e ao 

máximo permitido pela legislação, que é de 5 uT.   

No que concerne à amostra B, esta obteve, com todos os meios filtrantes testados, 

redução da turbidez para valores menores que o da amostra bruta e, ainda, inferiores ao limite 

estabelecido pela tabela de padrão organoléptico da PRC-5 de 2017.  

Na Figura 20 está apresentada a eficiência de remoção de turbidez em função dos 

filtros testados, para as amostras A e B, comparando-se, inclusive, os resultados entre elas. 

Assim como aconteceu com a cor, optou-se por demonstrar os resultados alcançados em cada 

filtro a partir da ozonização, pois o cálculo da porcentagem a partir da amostra bruta torna-se 

falha, uma vez que ao passar pela ozonização, a turbidez é “acrescentada”, e não removida, o 

que implicaria eficiência negativa. 

 

FIGURA 20 - EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE TURBIDEZ EM FUNÇÃO DO MEIO FILTRANTE 

UTILIZADO NO TRATAMENTO. 

 
FONTE: a autora (2018). 

NOTA: para a mesma amostra, valores seguidos da mesma letra, em minúscula, não 

diferiram entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para o mesmo 

tratamento, valores seguidos da mesma letra, em maiúscula, não diferiram entre 

si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Notou-se que enquanto  para a amostra A foram alcançadas eficiências de remoção de 

turbidez de 18, 35 e 44% nos testes com a zeólita, areia e carvão, respectivamente, para a 
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amostra B atingiram-se valores superiores ao dobro, sendo de 90, 94 e 98% para a mesma 

sequência de filtros. 

Contudo, apesar de haver um aumento da remoção de turbidez da amostra A ao se 

comparar o filtro de zeólita com o de areia e este com o de CAG, esse crescimento não foi 

significativo (valores seguidos da letra ‘a’ minúscula). Quer dizer, pode-se afirmar que para 

esta amostra os filtros foram igualmente eficientes.  

No caso da amostra B, a diferença de eficiência de 4%, observada entre o filtro de 

zeólita e o de areia, e entre o de areia e o de CAG, também não implicou menor ou maior 

diferença sob o ponto de vista estatístico. Portanto, qualquer dos tratamentos foi eficiente para 

a remoção de turbidez da amostra B. 

Tendo-se somente este parâmetro em análise, os resultados se assemelham aos de 

Marques et al. (2017), que obtiveram similar eficácia entre ambos os adsorventes 

(aproximadamente 98% de eficiência com utilização de CAG e de 99% com o uso de zeólita) 

quando investigaram a remoção de turbidez de águas impregnadas com ferro e manganês. 

Contrapondo-se as duas amostras dentro de um mesmo tratamento, percebe-se que a 

amostra A sustentou eficiências médias significativamente menores do que a amostra B, para 

todos os tipos de filtros testados, fundamentando a hipótese de que talvez a amostra B seja mais 

propícia a obter maiores remoções de Fe e de Mn do que a amostra A, já que esse mesmo padrão 

de resultado foi seguido também pela cor aparente. 

 

5.2.4 Análise da remoção de ferro 

 

Na Tabela 18 são exibidos os valores médios do parâmetro Ferro Total alcançados 

para cada etapa do tratamento, para ambas as amostras. 
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TABELA 18 - VALORES MÉDIOS DE FERRO TOTAL ALCANÇADOS EM CADA ETAPA DO 

TRATAMENTO, PARA AS AMOSTRAS A E B. 

Comportamento do Ferro Total (mg L-1) 

Amostra Tratamento 

A 
Bruta Ozonização 

Zeólita 

0,8 

Areia 

1,1 1,1 0,6 

Carvão 

0,5 

B 
Bruta Ozonização 

Zeólita 

0 

Areia 

3,3 3,3 0 

Carvão 

0 

FONTE: a autora (2018). 

 

Tanto para a amostra A quanto para a B, observa-se que não houve alteração da 

concentração de ferro total quando as amostras passaram da condição bruta para a ozonizada. 

Mas, ao serem filtradas, ambas as amostras sofreram reduções nos valores desse parâmetro.  

Isso aconteceu porque a ozonização não promoveu a remoção de ferro, mas a 

conversão das suas formas. Já na etapa seguinte, a filtração proporcionou redução na 

concentração de ferro total porque as formas de Fe (III), originadas da ozonização, ficaram 

retidas no meio filtrante. 

Percebe-se que a amostra B foi favorecida pelo tratamento, tendo sua concentração de 

ferro reduzida a zero, considerando-se qualquer dos três filtros, ao contrário da amostra A, que 

apresentou remanescentes de ferro mesmo após a filtração.  

Novamente, a justificativa encontrada para este fato está relacionada com a pouca 

quantidade de ferro oxidado e precipitado formada com a ozonização da amostra A, o que 

aparentemente dificultou a formação de aglomerados entre hidróxidos, óxidos, coloides e 

partículas, de modo que se tornassem compostos maiores que pudessem ser mais facilmente 

retidos nos filtros.  

Como a amostra B possuiu maior concentração de ferro e menor quantidade manganês, 

admite-se que os processos de oxidação de Mn foram catalisados pelo Fe, com o consequente 

desenvolvimento de material sólido agregado e o decorrente favorecimento da filtração. 

Atentando-se apenas ao parâmetro Ferro, o tratamento proposto teria conferido 

potabilidade à amostra B, por ter garantido concentração abaixo do valor máximo permitido 

pela PRC Nº 5/2017, de 0,3 mg L-1. 

Como o método de análise utilizado nesta pesquisa permitia a diferenciação entre as 

formas de ferro, adicionalmente ao ferro total, as formas bi e trivalentes foram quantificadas e 
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tabuladas conforme abaixo para que se pudesse complementar e corroborar as interpretações 

baseadas na tabela anterior. 

Na Tabela 19 são exibidos os valores médios das duas formas de ferro, alcançados pela 

amostra A, em cada etapa do tratamento. O mesmo é exibido para a amostra B na Tabela 20. 

 

TABELA 19 - VALORES MÉDIOS DE FERRO II E FERRO III ALCANÇADOS EM CADA ETAPA DO 

TRATAMENTO, PARA A AMOSTRA A. 

Comportamento do Ferro na Amostra A (mg L-1) 

Forma de Ferro Tratamento 

Ferro II 
Bruta Ozonizada 

Zeólita 

0,0 

Areia 

0,9 0,0 0,0 

Carvão 

0,0 

Ferro III 
Bruta Ozonizada 

Zeólita 

0,8 

Areia 

0,2 1,1 0,6 

Carvão 

0,5 

FONTE: a autora (2018). 

 

Da análise da Tabela 19 constata-se que a amostra A bruta era composta, em sua 

maioria, por ferro (II) . Após a ozonização, os 0,9 mg L-1  de Fe (II) foram convertidos a Fe (III) 

e se somaram aos 0,2 mg L-1 já existentes, totalizando 1,1 mg L-1 de ferro facilmente 

precipitável. O Fe (II), então, não se fez presente no efluente dos filtros porque foi totalmente 

convertido a Fe (III) antes mesmo que entrasse nestas unidades. Já o ferro (III), ainda que 

parcialmente removido da amostra, não ficou totalmente retido nos filtros, havendo um valor 

residual maior no efluente da zeólita, seguido pelo o da areia e o do CAG. 

Outra vez, este resultado pode ser explicado pelo fato de que a amostra A possuiu 

menor concentração de ferro e, mesmo com a ocorrência de material precipitado, decorrente da 

oxidação do ferro e do manganês, provavelmente não houve quantidade de material particulado 

suficiente para promover a formação de agregados maiores, que pudessem vir a ficar mais 

facilmente retidos nos filtros. Desse modo, a passagem pelos interstícios do leito granular pode 

ter sido facilitada.  
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TABELA 20 - VALORES MÉDIOS DE FERRO II E FERRO III ALCANÇADOS EM CADA ETAPA DO 

TRATAMENTO, PARA A AMOSTRA B. 

Comportamento do Ferro na Amostra B (mg L-1) 

Forma de Ferro Tratamento 

Ferro II 
Bruta Ozonizada 

Zeólita 

0,0 

Areia 

3,0 0,2 0,0 

Carvão 

0,0 

Ferro III 
Bruta Ozonizada 

Zeólita 

0,0 

Areia 

0,3 3,1 0,0 

Carvão 

0,0 

FONTE: a autora (2018). 

 

Pela observação da Tabela 20 nota-se que o comportamento do ferro na amostra B foi 

semelhante ao da amostra A, com a diferença de que a amostra B bruta recebeu maior 

quantidade de ferro e, ao final da filtração, não houve residual de Fe (III) no efluente.  

Antes de inicar o tratamento, a amostra continha 3 mg L-1 de Fe (II) contra somente 

0,3 mg L-1 de Fe (III). Com o tratamento por ozônio, do total de 3,3 mg L-1 de ferro, apenas 0,2 

mg L-1 permaneceram na forma de Fe (II). O restante foi convertido a Fe (III) e, quando 

somados aos 0,3 mg L-1 já existentes na amostra, perfizeram a quantia de 3,1 mg L-1.  Esses 3,1 

mg L-1 de Fe (III) foram integralmente removidos pelos filtros.  

Pelos resultados é possível perceber que o Fe (II) remanescente também foi eliminado 

com a filtração, o que é, no mínimo, um episódio curioso, posto que o ferro nesta forma não é 

facilmente removido da água por este processo. O que poderia explicar este resultado é a 

atuação dos fenômenos de fisi e quimissorção resultantes da interação com os materiais 

adsorventes, bem como o fato de que, após o fim da ozonização, algum residual de oxidante foi 

o suficiente para continuar a reação de conversão de Fe (II) a Fe (III) exatamente no intervalo 

entre o fim da análise de ferro e o início da filtração.  

Os resultados de oxidação de Fe (II) ascendidos neste trabalho, tanto para a amostra A 

(100%) como para a amostra B (93,3%), são superiores aos conseguidos por El Araby, Hawash 

e El Diwani (2009) ao investigarem a eficiência da ozonização para o tratamento de ferro e 

manganês de água sintética com características da água subterrânea de New Valley, no Egito. 

Para a concentração inicial de 2,6 mg L-1 de ferro solúvel na amostra, a eficiência obtida foi de 

80 a 86%, julgando-se pela mesma faixa de pH, neutro-alcalina, praticada aqui. E mesmo o 

incremento de pH realizado pelos autores, que proporcionou a eficiência máxima de 96,5%, 
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está associada à desvantagem de se ter elevação do custo do tratamento pelo necessário 

consumo de NaOH.   

Ao se comparar as Tabelas 19 e 20 com a Tabela 18, de Ferro Total, fica evidente o 

porquê deste parâmetro não ter sua concentração reduzida quando passou pela ozonização: tanto 

a amostra A quanto a amostra B, quando ozonizadas, sofrem uma diminuição do ferro solúvel 

na mesma medida em que se aumenta a concentração do ferro facilmente precipitável. Desse 

modo, um parâmetro que quantifique as duas formas simultaneamente, como é o caso do Ferro 

Total, naturalmente não exibirá alterações de concentração na água se não houver um 

tratamento que remova essa substância do meio líquido. Por isso foi implementada a etapa da 

filtração.   

Entretanto, entre todas as formas de ferro, o Ferro Total foi justamente o parâmentro 

de maior interesse, porque em uma comparação entre tratamentos, o melhor será aquele que 

conseguir remover a maior quantidade desse elemento, independentemente da sua forma. 

Por isso, na Figura 21 está apresentada a eficiência de remoção de Ferro Total em 

função dos filtros testados, para as amostras A e B, comparando-se, inclusive, os resultados 

entre elas. 

 

FIGURA 21 - EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE DE FERRO TOTAL EM FUNÇÃO DO MEIO FILTRANTE 

UTILIZADO NO TRATAMENTO. 

 
FONTE: a autora (2018). 

NOTA: para a mesma amostra, valores seguidos da mesma letra, em minúscula, não 

diferiram entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para o mesmo 

tratamento, valores seguidos da mesma letra, em maiúscula, não diferiram entre 

si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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A amostra A atingiu eficiências de remoção de 29, 48 e 54% para os filtros de zeólita, 

areia e carvão, respectivamente, ao passo que a amostra B obteve 100% de remoção de ferro 

em todos os filtros testados. 

As baixas eficiências alcançadas pela amostra A relacionam-se com a Tabela 19 pelos 

residuais de Fe (III) que permaneceram na amostra mesmo após a filtração, indicando que, para 

este caso, a baixa tratabilidade do sistema ozonização-filtração ocorre na segunda etapa, 

possivelmente por problemas relacionados com a pouca quantidade de ferro retida nos filtros. 

Entretanto, a primeira etapa, de ozonização, se mostra suficientemente eficiente na medida em 

que converte boa parte do Fe (II) (93,4%) em Fe (III). 

Examinando-se a Figura 21 e levando-se em consideração somente a amostra A, 

entende-se que, a despeito de qualquer aumento da eficiência de remoção, as médias não 

diferiram entre si (valores seguidos da letra ‘a’ minúscula). Com a amostra B aconteceu o 

mesmo, de modo que, ao se considerar cada amostra isoladamente, pode-se dizer que os três 

tipos de filtro são igualmente eficientes. 

Novamente, estes resultados corroboram os de Marques et al. (2017), que conseguiram 

total remoção de ferro (100% de eficiência) utilizando zeólitas, e  97 a 100% de remoção 

empregando CAG, sendo ambos considerados eficientes para o tratamento deste parâmetro.  

Vistuba (2010), entretanto, notou diferença de desempenho entre o material zeolítico 

e o carbonáceo, com vantagem para o primeiro. A autora realizou ensaios de remoção de Fe e 

Mn em escala laboratorial, com colunas de fluxo descendente preenchidas separadamente com 

zeólita e CAG, para avaliar a eficiência de cada material adsorvente em função de diferentes 

concentrações iniciais desses íons. Considerando amostras de água bruta, de água aerada e de 

água decantada, foi constatado que os ensaios realizados com a zeólita promoveram valores de 

remoção de Fe próximos ou superiores aos conseguidos com os ensaios com o carvão. 

Ao se contrastar as duas amostras em um mesmo tipo de filtro, compreende-se que as 

eficiências alcançadas pela amostra B, em qualquer dos filtros, foram significativamente 

superiores às da amostra A. Esse modelo de comportamento da eficiência é igual ao verificado 

na análise de Cor Aparente e de Turbidez, e confirma o pressuposto feito anteriormente, de que, 

neste sistema de tratamento, a amostra B é mais propícia a remoção de ferro do que a amostra 

A. 

A mesma situação foi verificada por Vistuba (2010) em relação ao CAG e à zeólita: 

comprovou-se que a adsorção aumentou progressivamente nos materiais conforme a 

concentração de ferro também aumentou. 
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A remoção de Fe da amostra B, utilizando-se o CAG, proporcionou eficiência análoga 

à observada em outro estudo, em que se obteve, para este mesmo parâmetro, o resultado de 99% 

ao se empregar CAG e resina de troca iônica no tratamento de água sintética com concentração 

de 100 mg L-1 de Al, 10 mg L-1 de Fe e 2 mg L-1 de Mn (GOHER et al., 2015).   

Em relação à performance do filtro de zeólita, nota-se que para a filtração da amostra 

A obteve-se resultado inferior ao de Farrag et al. (2016). Os pesquisadores trabalharam com 

zeólita sintética para o tratamento de água subterrânea com concentrações de Fe e Mn de, 

respectivamente, 600 mg L-1 e 1000 mg L-1, e apurou-se 98% de remoção de ferro. Para a 

amostra B, entretanto, o resultado da filtração se igualou ao da literatura em referência. 

 

5.2.5 Análise da remoção de manganês 

 

Na Tabela 21 são exibidos os valores médios de Manganês alcançados para cada etapa 

do tratamento, para ambas as amostras. 

Diferentemente das análises de ferro, o método de detecção de manganês utilizado 

para este trabalho não pemitiu a identificação e quantificação das formas de Mn em seus vários 

estados de oxidação, como o Mn (II), Mn (III) e Mn (IV), por exemplo. Portanto, para a 

avaliação do comportamento deste parâmetro na água, estão apresentados aqui somente dados 

referentes ao Manganês Total. Isso não prejudicou a interpretação dos resultados, porque, assim 

como no caso do ferro, o objeto de interesse da investigação foi a remoção do manganês, 

independente de suas formas. 

 

TABELA 21 - VALORES MÉDIOS DE MANGANÊS TOTAL ALCANÇADOS EM CADA ETAPA DO 

TRATAMENTO, PARA A AMOSTRAS A E B. 

Comportamento do Manganês Total (mg L-1) 

Amostra Tratamento 

A 
Bruta Ozonizada 

Zeólita 

2,5 

Areia 

4,0 3,0 2,1 

CAG 

1,6 

B 
Bruta Ozonizada 

Zeólita 

0,3 

Areia 

3,6 3,1 0,2 

CAG 

0,1 

FONTE: a autora (2018). 
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Ao contrário do que ocorreu com o Ferro Total, depreende-se da Tabela 21 que, para 

ambas as amostras, houve redução na concentração de Mn após a ozonizaçao, indicando que o 

método empregado para a detecção de Mn pode não ter sido capaz de detectar todas as variantes 

deste elemento.  

Ao serem filtradas, mesmo ocorrendo considerável diminuição da concentração deste 

parâmetro para todos os tipos de filtros, principalmente quando submetidos à passagem da 

amostra B, houve residual de manganês em todos os casos. Esse resultado corrobora o 

fundamento de que a remoção do manganês implica maior labor que a do ferro. 

Outra vez, é notável que o tratamento foi favorável à amostra B, permitindo o alcance 

do VMP estabelecido na PRC Nº 5/2017, de 0,1 mg L-1, ao ser filtrada em CAG. Para os filtros 

de areia e zeólita, apesar de os resultados terem ficado acima do VMP, ao menos permaneceram 

abaixo do limite de 0,4 mg L-1 permitido em caráter excepcional quando este elemento estiver 

complexado a produto químico de baixo risco a saúde e os demais parâmetros de potabilidade 

não encontrarem-se violados, de acordo com o § 4º do Art. 39 do Anexo X da Portaria 

supracitada.  

Já para a amostra A, com qualquer dos três filtros utilizados, não obteve-se redução da 

concentração de Mn que viabilizasse atingir o nível requerido pela legislação. 

A seguir, na Figura 22, estão apresentadas as eficiências de remoção de Manganês 

Total em função das etapas do tratamento, para as amostras A e B, comparando-se, inclusive, 

os resultados entre elas.  

Para o cálculo das eficiências apresentadas neste gráfico foram observados os valores 

da concentração de Mn que persistiram no efluente de cada fase do tratamento, em relação ao 

valor total de Mn da etapa imediatamente anterior. Isto é: para a fase da ozonização, foi 

considerado o valor de Mn da amostra bruta (afluente) e da amostra oxidada (efluente). Para a 

fase da filtração, utilizou-se a concentração de Mn efluente da ozonização (afluente ao filtro) e 

residual da água filtrada (efluente). 
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FIGURA 22 - EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE MANGANÊS TOTAL NAS ETAPAS INDIVIDUAIS DO 

TRATAMENTO. 

 
FONTE: a autora (2018). 

NOTA: para a mesma amostra, valores seguidos da mesma letra, em minúscula, não 

diferiram entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para o mesmo 

tratamento, valores seguidos da mesma letra, em maiúscula, não diferiram entre 

si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Da observação da Figura 22 constata-se que maior eficiência de remoção de Mn na 

amostra A (23%), em relação à amostra B (12%), só foi conseguida na etapa de ozonização e, 

mesmo assim, a diferença não foi significativa, indicando que a oxidação por ozônio foi 

igualmente eficiente para ambos os níveis de Fe e Mn testados.  

Esses rendimentos se opõem ao resultado de outra pesquisa, em que, trabalhando-se 

com valores de pH variando entre 6 a 7,6, obteve-se faixa de 56 a 70% de oxidação de Mn (II). 

Porém, destaca-se que neste estudo foi utilizado sulfato de alumínio como coagulante 

(concentração de 1,5 mg L-1 de alumínio), o pode ter favorecido o tratamento  (EL ARABY; 

HAWASH; EL DIWANI, 2009). 

Para a etapa subsequente, de filtração, a amostra A sustentou eficiências de 19, 31 e 

48% respectivamente para os filtros de zeólita, areia e CAG, porém não significativamente 

superiores ao rendimento alcançado já com a ozonização.  

Quanto à amostra B ocorreu o contrário: valores superiores de eficiência de remoção 

de Mn foram conseguidos com a aplicação da etapa de filtração. Os três filtros apresentaram 

resultados de 91, 92 e 98%, considerando-se o leito de zeólita, areia e CAG, respectivamente, 

sem diferença entre si, mas estatisticamente superiores à remoção conseguida apenas com a 

ozonização e aos valores alcançados com a filtração da amostra A.  
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Neste trabalho, as eficiências obtidas com a utilização do filtro de zeólita foram 

superiores às alcançadas por Zevi et al. (2018). Em teste de batelada, os pesquisadores 

avaliaram a capacidade de adsorção de zeólita natural do tipo Modernita para tratamento de 

água contendo 0,492 mgL-1 de ferro e 1,668 mg L-1 de manganês, e verificaram eficiências de 

apenas 5 a 15%, oscilante em função de diferentes tempos de contato testados. 

Contudo, em relação às investigações efetuadas por Farrag et al. (2016), que 

alcançaram 100% de eficiência de remoção de Mn, a zeólita empregada na atual pesquisa 

proporcionou resultados inferiores. 

A capacidade de adsorção de Mn pelo CAG, igualada (amostra A) e superior (amostra 

B) à tratabilidade proporcionada pela ozonização, possibilita conclusão semelhante a de 

Vistuba et al. (2013). Ao analisarem a aplicabilidade de um tipo de carvão comercial no 

tratamento de amostras de águas contendo 0,381 e 0,273 mg L-1 de Mn solúvel, e encontrarem 

59 e 63% de remoção, respectivamente, os autores afirmaram que “A remoção de Fe e Mn por 

Carbotrat Premium® mostrou uma eficiência comparável a outros métodos de remoção, como, 

por exemplo, a oxidação pelo ozônio.”  

Quando utilizado para tratamento da amostra B, o desempenho do CAG para a 

remoção de Mn da água se assemelha ao observado por Goher et al. (2015), que constatou 79 

e 97% de eficiência ao usar CAG e resina de troca iônica para o tratamento. 

Novamente, neste item, confirma-se que, assim como ocorreu com os parâmetros 

Turbidez, Cor e Ferro Total, o tratamento proposto é preferível para a amostra B..  

Isso aconteceu porque transformação de Mn (II) a MnO2  provavelmente foi favorecida 

e catalisada pela presença de hidróxidos de ferro, contidos em maior quantidade na amostra B.  

Como a amostra A possuiu maior quantidade de Mn e menor quantidade de ferro 

passível de formação de hidróxidos, a formação de espécies de Mn na forma sólida demorou 

mais a ocorrer, ou mesmo não ocorreu com a mesma intensidade da amostra B. Portanto, de 

acordo com o que já foi dito, mesmo que tenha acontecido alguma precipitação, provavelmente 

não houve quantidade de material particulado o suficiente para promover a formação de 

agragados maiores, de modo a serem mais facilmente retidos nos filtros. Desse modo, a 

passagem pelos interstícios do leito granular foi facilitada.  

Esta compreensão também foi verificada por Katsoyiannis e Zouboulis (2002), que 

investigaram a utilização de materiais poliméricos revestidos com hidróxidos de ferro para o 

tratamento de águas subterrâneas contaminadas por arsênio, e concluíram que a eficiência do 

tratamento aumenta com o acréscimo da quantidade de hidróxidos de ferro revestidos na 

superfície do meio filtrante. Os pesquisadores explicam que, dependendo do pH, os 
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óxidos/hidróxidos de ferro precipitados, além de promoverem a própria remoção de íons de 

ferro do meio aquoso, podem agir como adsorventes de cátions metálicos dissolvidos. 

Ainda, fato semelhante foi elucidado há quase 30 anos, quando, em uma investigação 

sobre a remoção de manganês na superfície de óxidos metálicos, testou-se quatro tipos de 

materiais diferentes: goetita (γ-FeOOH), lepidocrocita (α-FeOOH), sílica (SiO2) e alumina (δ-

Al2O3); e concluiu-se que a taxa de velocidade diminui na ordem lepidocrocita > goetita > silica 

> alumina., ou seja, que os óxidos de ferro influenciam positivamente na velocidade de 

oxidação da manganês solubilizado (DAVIES; MORGAN, 1989). 

Além disso, o próprio MnO2 atua na remoção de Mn2+. Em um processo autocatalítico, 

as superfícies de óxidos de manganês podem formar complexos fortes com os íons, e essa 

interação aumenta a velocidade com a qual o Mn2+ adsorvido pode ser oxidado a Mn4+ 

(TOBIASON et al., 2016).  

Como a amostra B constitui-se de maior quantidade de ferro do que a amostra A, e a 

formação de óxidos de ferro acelera a oxidação do Mn, possivelmente esses óxidos de 

manganês potencializaram ainda mais a remoção desse próprio elemento.  

Em um estudo sobre a remoção de manganês de drenagem ácida de minas, em uma 

amostra com aproximadamente 140 g L-1 do elemento e pH de 2,7, foi considerado que o 

tratamento tradicional, por precipitação, implicaria elevar o pH acima de 10 e, 

consequentemente, em alto consumo de reagentes e um pH final impróprio para o despejo.  

Investigou-se então a aplicação de um resíduo industrial de dióxido de manganês misturado 

com cimento, para a composição de material granular para testes de filtração em coluna e em 

batelada. Constatou-se que somente na presença de MnO2 é possível obter remoção efetiva de 

Mn em pH próximo da neutralidade (AGUIAR; DUARTE, LADEIRA, 2013). 

Taffarel e Rubio (2010) relataram resultados satisfatórios ao trabalharem com zeólita 

para a adsorção de íons Mn2+ da água. Os pesquisadores comprovaram que maior eficiência de 

remoção (acréscimo de 45%) foi conseguida com zeólita previamente impregnada com dióxido 

de manganês. Mas diferentemente do que aconteceu na presente investigação, os pesquisadores 

não observaram a auto-oxidação do manganês. 

Rajic et al. (2009) utilizaram zeólita natural e solução de MnCl2 para avaliar a 

tratabilidade de águas contendo Mn dissolvido, e confirmaram que mesmo sem tratamento de 

impregnação com óxidos de manganês, a zeólita possui capacidade de troca iônica propícia para 

ser usada com efeito na remoção deste metal de soluções aquosas. 

Analisando-se a eficiência alcançada pelo filtro de areia neste trabalho, percebe-se que 

esta foi, ao mesmo tempo, inferior (considerando a amostra A) e superior (considerando a 
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amostra B) à encontrada por Jia et al. (2015), que foi de 70% para concentrações de 1 a 1,6 mg 

L-1 de Mn (II) afluente.  

O fato de os autores terem utilizado areia impregnada com dióxido de manganês 

explica o sucesso de terem encontrado maior eficiência de remoção do que a obtida com a 

amostra A, mesmo com concentrações iniciais ao menos três vezes menores do que as 

praticadas nesta pesquisa. Eles relataram que o óxido de manganês que se aderiu à superfície 

da areia catalisou a oxidação de Mn (II) a Mn (IV).  

Entretanto, tanto para a amostra A quanto para a amostra B, o tipo de filtro não 

interfere nos resultados de remoção de Mn, indicando que os três materiais filtrantes testados 

são igualmente eficientes. 

Esse resultado é semelhante ao encontrado por Marques et al. (2017), que constataram 

que ambos os adsorventes, carvão ativado e zeólita, foram eficientes para a remoção de ferro, 

cor e turbidez, mas somente o CAG efetuou bom desempenho na remoção de manganês e 

permitiu o enquadramento destes quatro parâmetros aos valores estipulatos pela PRC-5/2017. 

É importante salientar que na comparação de eficiência entre os tipos do meio filtrante,  

se não há diferença estatisticamente significativa e a escolha puder ser baseada somente em 

aspectos econômicos, deve-se optar pelo material mais barato (neste caso, a areia). Contudo, 

em termos práticos, qualquer remoção adicional é sempre bem-vinda, pois mesmo uma pequena 

fração desse tipo de substância na água já pode gerar insatisfação para o público consumidor. 

Portanto, a decisão sobre o emprego de um determinado material filtrante deve ser ponderada 

de acordo com cada caso. 

 

5.3 Resumo dos resultados alcançados 

 

Na Tabela 22 adiante estão resumidos os resultados alcançados para as amostras A e 

B, respectivamente, ao serem submetidas a cada tratamento de Ozonização-Filtração, 

comparando-se os valores residuais dos parâmetros analisados com o valor máximo permitido 

pela PRC-5 de 2017 e fornecendo um parecer quanto ao seu atendimento ou não.  
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TABELA 22 - RESUMO, PARA CADA PARÂMETRO, QUANTO AO ATENDIMENTO AO VMP, APÓS A 

OZONIZAÇÃO-FILTRAÇÃO DA AMOSTRA A E DA AMOSTRA B. 

Amostra A 

Parâmetro (VMP) 

Tratamento 

Ozonização + filtração 

em zeólita 

Ozonização + filtração 

em areia 

Ozonização + filtração 

em CAG 

Cor aparente (15 uH) 1072 uH - não atende 1083 uH - não atende 920 uH – não atende 

Turbidez (5 uT) 28 uT – não atende 23 uT – não atende 20 uT – não atende 

Ferro total (0,3 mg L-1) 0,8 mg L-1 – não atende 0,6 mg L-1 – não atende 0,5 mg L-1 - não atende 

Manganês total (0,1 mg L-1) 2,5 mg L-1 – não atende 2,1 mg L-1 – não atende 1,6 mg L-1 - não atende 

Amostra B 

Parâmetro (VMP) 

Tratamento 

Ozonização + filtração 

em zeólita 

Ozonização + filtração 

em areia 

Ozonização + filtração 

em CAG 

Cor aparente (15 uH) 28 uH - não atende 49 uH - não atende 3 uH – atende 

Turbidez (5 uT) 2 uT – atende 1 uT – atende 0 uT – atende 

Ferro total (0,3 mg L-1) 0 mg L-1 – atende 0 mg L-1 – atende 0 mg L-1 - atende 

Manganês total (0,1 mg L-1) 0,3 mg L-1 – não atende 0,2 mg L-1 – não atende 0,1 mg L-1 - atende 

FONTE: a autora (2019). 

 

Depreende-se da Tabela 22 que, para a amostra A, nenhuma das três alternativas de 

ozonização-filtração alcançou eficiência de remoção suficiente para que os valores residuais 

dos parâmetros cor aparente, turbidez, ferro total e manganês total presentes na amostra 

atendessem ao VMP estabelecido pela legislação. 

Quanto à amostra B, os valores residuais de cada parâmetro após o tratamento 

ozonização-filtração, conforme observa-se na Tabela 23, variaram da seguinte maneira: 

• Para a ozonização + filtração em zeólita e a ozonização + filtração em areia, o 

atendimento ao VMP só foi possível em relação aos parâmetros de turbidez e 

ferro total (região sublinhada e destacada em cinza na tabela); 

• Com a ozonização + filtração em CAG foi possível o atendimento ao VMP 

para todos os parâmetros avaliados (região sublinhada e destacada em cinza na 

tabela). 
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6 CONCLUSÕES 

 

• Para diferentes amostras de água contendo concentrações da ordem de 1 mg L-1 de Fe e 

4 mg L-1 de Mn, e de 3 mg L-1 de Fe e 4 mg L-1 de Mn, submetidas a oxidação por ozônio, pôde-

se concluir que o melhor tratamento ocorre sob condições de pH neutro e produção mínima de 

ozônio (3 g h-1); 

 

• O ozônio é uma excelente alternativa de tratamento com vistas à remoção metais 

solúveis na água por não demandar alta alcalinidade para agir com eficácia, mesmo em águas 

com elevadas concentrações de Fe e Mn ocorrendo simultaneamente; 

 

• Para a amostra A, submetida ao tratamento O3 – Filtração, não foi possível alcançar os 

padrões de potabilidade em termos de cor aparente, turbidez, ferro e manganês, com quaisquer 

dos filtros testados; 

 

• Para a amostra B, submetida ao tratamento O3 – Filtração, foi possível alcançar os 

padrões de potabilidade em termos de turbidez e ferro para todos os filtros testados, mas em 

relação à cor aparente e manganês, o atendimento ao valor máximo permitido (VMP) só foi 

conseguido quando a amostra foi filtrada em CAG; 

 

• Entre zeólita, areia e carvão ativado granular, o carvão demonstrou ser o melhor 

material suporte para filtração, com comportamento mais favorável à remoção de Fe e Mn; 

 

• O sistema O3 – Filtração confirmou a hipótese de ser um tratamento eficiente na 

remoção de Fe e Mn para águas com elevada concentração desse metais (de 3 mg L-1 de Fe 

para 4 mg L-1 de Mn), mas não foi efetivo no tratamento de águas contendo menor quantidade 

de ferro. 
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