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RESUMO 

Elementos como arsênio (As) e manganês (Mn) podem ser encontrados em águas 

superficiais e/ou subterrâneas, em concentrações maiores do que o valor máximo  

permitido (VMP) estabelecido pela legislação brasileira de água potável. No caso de As, o 

VMP é estabelecido em 10 µg /L, devido aos efeitos adversos na saúde que pode causar e 

para o Mn o VMP é estabelecido como 100 µg/L, principalmente devido à razões 

organolépticas e estéticas. Este estudo avaliou a eficácia do processo de clarificação da 

água (coagulação, floculação e sedimentação) na remoção de Mn e As de águas naturais de 

baixa e de alta turbidez, utilizando cloreto de polialumínio (PAC) ou sulfato de alumínio 

(SA) como coagulantes, na presença e na ausência de pré-oxidação com hipoclorito de 

sódio. A remoção de As V (HAsO4
2-) pelo processo de clarificação foi elevada (94%) 

apenas quando a turbidez da água é elevada (~ 200 uT). Em águas com baixa turbidez (~ 

10 uT), o processo de clarificação levou a moderada eficiência de remoção (48 -76%). Por 

outro lado, o processo de clarificação mostrou ser pouco eficaz (6 - 27%) na remoção de 

Mn II para ambos coagulantes utilizados nas condições de estudo (Eh = 0,4 V, pH 7,1 – 

7,7). No entanto, a aplicação de hipoclorito de sódio (2,2 mg.L-1), precedendo à etapa de 

clarificação, foi capaz de reduzir a concentração de Mn a valores abaixo do VMP quando 

utilizou-se PAC como coagulante na clarificação das águas de alta e baixa turbidez 

contaminadas com até 293 µg.L-1 de Mn solúvel. De maneira semelhante, com essa mesma 

dosagem de oxidante, é possível diminuir para valores menores que o VMP de arsênio, 

amostras de água contendo até 128 µg.L-1, para ambos os coagulantes testados. 

 

 

 

Palavras Chaves: Arsênio, Manganês, Tratamento de Água, Clarificação, hipoclorito de 

sódio, pré-oxidação. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Elements such as arsenic (As) and manganese (Mn) can be found in surface water and / or 

groundwater at concentrations greater than the maximum contaminant level (MCL) 

established by the Brazilian drinking water legislation. In the case of As, the MCL is 

established at 10 µg/L due to the adverse health effects it may cause whereas for Mn the 

MCL is established as 100 µg/L due to organoleptic and aesthetic reasons. This work 

evaluated the efficiency of water clarification process (coagulation, flocculation and 

sedimentation) in the removal of Mn and As from natural waters of low and high turbidity 

using polyaluminum chloride (PAC) or aluminum sulfate (SA) as coagulants, in the 

presence and absence of pre-oxidation with sodium hypochlorite. The removal of As V 

(HAsO4
2-) by clarification process was high (94%) only when the water turbidity was high 

(~200 uT). For low turbidity (~10 uT) waters, the clarification process led to moderate (48-

76%) removal efficiencies  On the other hand, the clarification process showed to be 

poorly effective (6-27 %) in the removal of Mn II for both coagulants at the conditions 

tested (Eh = 0.4 V, pH 7.1-7.7). However, the application of sodium hypochlorite (2.2 

mg.L-1) previously to the clarification step, was able to reduce Mn concentration below its 

MCL when using PAC as coagulant from waters of high and low turbidity containing up to 

293 µg.L-1 of soluble Mn. Likewise, the same dosage of chlorine reduced As concentration 

to values lower than its MCL for natural waters containing up to 128 µg.L-1 of  As, for both 

coagulants tested. 

 

 

 

Key words: Arsenic, Manganese, Water Treatment, Clarification, Sodium 

Hypochlorite, Pre-oxidation. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Os metais são contaminantes comuns em águas. Todas as formas de vida, desde as 

bactérias até mesmo os seres humanos, são afetadas pela presença de metais. Em baixas 

concentrações, muitos metais são essenciais para o crescimento, porém alguns podem ser 

prejudiciais à saúde humana quando consumidos em excesso. As tecnologias tradicionais 

de tratamento de água potável (coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção) 

muitas vezes não são eficientes na remoção de traços de metais solúveis em águas 

(Madeira, 2003). 

O manganês é essencial ao corpo humano e está associado à formação de tecidos e 

dos ossos, além do crescimento, reprodução e metabolismo. Sabe-se que tal metal pode 

estar presente na água, solo, lodo de lagos e rios. Dependendo das condições do meio, o 

manganês quando presente em água se apresentará na forma tetravalente e insolúvel como 

dióxido de manganês ou na forma bivalente e solúvel.  

Os efeitos tóxicos em relação ao manganês são observados em elevadas 

concentrações e têm sido relacionados a impactos nos sistemas nervoso central e 

respiratório (bronquite aguda, asma brônquica e pneumonia). Contudo, o principal impacto 

da presença de manganês na água tratada relaciona-se ao gosto, turbidez e cor atribuído à 

água devido à presença desse metal, o que pode levar os consumidores a rejeitar a água 

fornecida e procurar alternativas de abastecimento não seguras do ponto de vista químico 

ou microbiológico (Madeira, 2003).  

Em função disso o valor máximo permitido (VMP) estabelecido na Portaria 2914 de 

2011 do Ministério da Saúde para fins organolépticos é de 0,1 mg.L-1, embora, para esse 

metal, sejam tolerados valores superiores desde que observados os seguintes critérios:  

 O elemento manganês esteja complexado com produtos químicos 

comprovadamente de baixo risco à saúde; 

 A concentração de manganês não ultrapasse 0,4 mg.L-1, que é o VMP para fins 

de proteção à saúde. 

          Como o manganês bivalente é solúvel, ele frequentemente está presente tanto 

em águas subterrâneas quanto em águas superficiais. A remoção do manganês da água de 

abastecimento deve envolver duas etapas principais interdependentes: a oxidação do Mn2+ 
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a MnO2 e a posterior remoção do precipitado formado. No entanto, este trabalho avaliou 

também se ocorre ou não a remoção desse elemento na etapa de clarificação.  

Já o metalóide arsênio pode ser encontrado no solo, na atmosfera, em águas 

superficiais e subterrâneas e até em alimentos, como por exemplo ostras e crustáceos. No 

ambiente aquático ele se apresenta em uma variedade de formas químicas, incluindo 

espécies orgânicas e inorgânicas, como resultado de sua participação em complexos 

biológicos, processos químicos e algumas aplicações industriais.  

Em águas naturais, o arsênio pode estar presente principalmente na forma de 

compostos inorgânicos, apresentando as valências +3 (arsenito) e +5 (arseniato). O 

predomínio de uma determinada forma química de arsênio na água depende 

fundamentalmente do pH e do potencial redox do meio. 

Sabe-se que a intoxicação por arsênio pode resultar em danos à saúde, agudos ou 

crônicos, relativos a exposições curtas ou longas, respectivamente, podendo afetar diversos 

órgãos, a pele, os sistemas cardiovascular, respiratório, reprodutivo, gastrintestinal e 

nervoso. Em função de seus efeitos tóxicos, a Portaria 2914 do Ministério da Saúde define 

no padrão de potabilidade o VMP de 0,01 mg.L-1. 

No Quadrilátero Ferrífero, a presença de arsênio nas águas de minas abandonadas é 

sabida desde longa data. Como exemplo de trabalhos desenvolvidos, Pimentel et al. (2003) 

monitoraram a contaminação de águas de minas de ouro desativadas e observaram 

concentrações de arsênio total na faixa de 0,07 a 2,30 mg.L-1. Realizada a especiação, 

verificou-se que ocorre a predominância do arsênio na forma pentavalente, sendo detectado 

em média concentração menor que 5% nas amostras analisadas do arsênio na forma 

trivalente, a mais tóxica.  

O estudo dos fatores e mecanismos que envolvem os processos de remoção de 

arsênio e manganês, nas suas diferentes formas e concentrações, é fundamental para 

aplicação segura e eficiente de tecnologias destinadas à remoção desses elementos. Em tais 

situações o conhecimento dos fundamentos e da técnica apropriada é essencial para 

definição da alternativa mais adequada.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Gerais 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar, em escala de bancada, a remoção de 

arsênio e manganês em águas naturais por meio da clarificação associada ou não à etapa de 

pré-oxidação. 

2.2 Específicos 

Os objetivos específicos foram: 

 Avaliar a influência das características da água bruta, do tipo de coagulante 

(sulfato de alumínio e cloreto de polialumínio) e da concentração inicial do arsênio e 

manganês na remoção desses elementos por meio da clarificação e da pré-oxidação. 

 Definir, por meio de análise estatística, qual a melhor tecnologia dentre as 

testadas, para a remoção de arsênio e de manganês das águas naturais contaminadas. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

Este capítulo refere-se à revisão bibliográfica e fundamentação teórica necessária 

para o desenvolvimento da pesquisa.  Inicialmente serão descritos algumas características 

importantes das águas, a presença de arsênio e manganês, para posteriormente tratar sobre 

os aspectos gerais do tratamento de água, com ênfase às etapas de coagulação e floculação. 

Em seguida serão descritos meios de remoção de manganês e arsênio em águas de 

abastecimento, que serão os principais objetivos desse trabalho. 

A água é uma substância fundamental para os ecossistemas na natureza, de suma 

importância para a sobrevivência dos seres vivos, uma vez que está presente na maioria 

dos processos metabólicos. A disponibilidade de água em quantidade e qualidade 

adequadas para os diversos usos atua como fator determinante no processo de 

desenvolvimento econômico e social de uma comunidade. 

Toda água cuja distribuição é destinada ao consumo humano e é proveniente de 

sistema ou solução alternativa de abastecimento de água deve obedecer a critérios de 

qualidade definidos por normas nacionais ou internacionais. No Brasil, a recente Portaria 

2914 de 12 de dezembro de 2011 dispõe sobre os procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.  

Na ótica da Engenharia Ambiental, o conceito de qualidade da água é muito mais 

amplo do que a simples caracterização da água pela fórmula molecular H2O. Isto porque a 

água, devido às suas propriedades de solvente e à sua capacidade de transportar partículas, 

incorpora a si diversas impurezas, as quais definem a qualidade da água (Von Sperling, 

2005). 

O monitoramento da qualidade da água pode-se resumir no esforço em se obter 

informações quantitativas das características físicas, químicas e biológicas da água. 



22 
 

 

3.1  Presença do manganês em águas naturais 

O manganês é um metal de transição do grupo VIIB da Tabela Periódica, de massa 

atômica 54,9 e número atômico 25. Como os outros elementos de transição, devido à sua 

configuração eletrônica, possui algumas propriedades características apresentando várias 

formas e estados de oxidação (0 a +7) e podendo formar vários compostos 

paramagnéticos. Os mais comuns são formados nos estados de oxidação +2, +3, +4 e +7.  

Esse elemento ocorre naturalmente em diversos tipos de rochas. Não ocorre no 

ambiente como um metal puro, e sim combinado com outras substâncias, como oxigênio, 

enxofre e cloro. Estas formas, denominadas compostos, são sólidas, não evaporam 

podendo ou não ser solúveis em água (Martins, 2001).  

O manganês pode estar presente em águas subterrâneas e superficiais sendo 

considerado um dos metais mais abundantes na crosta terrestre. O Relatório do 1° 

Trimestre de 2012 sobre Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais do Estado 

de Minas Gerais realizado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, contempla o 

manganês total como sendo um dos parâmetros que mais apresentou valores que não 

atenderam aos limites definidos na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 

01/08. Essa legislação preconiza o valor máximo de 0,1 mg.L-1 de concentração de 

manganês para os rios mineiros de classe 1 e 2. 

Em pequenas quantidades, o manganês é considerado um nutriente essencial, 

necessário para muitas ações fisiológicas dos mamíferos, incluindo o crescimento e o 

desenvolvimento normal dos ossos e cartilagens, bem como do sistema reprodutivo. Está 

envolvido no metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas. (Martins et al., 2003).        

A deficiência de manganês no organismo pode causar perda de peso, 

desenvolvimento de dermatite, provocar náuseas e vômitos além de afetar a função 

pancreática e o metabolismo de carboidratos. Não é difícil ingerir este elemento pois os 

grãos integrais, leguminosas e nozes são fontes seguras de manganês. Segundo Franco 

(1999), o feijão possui 1,2 mg desse metal a cada 100 gramas. 

Quando em excesso o manganês pode acumular-se no fígado e no sistema nervoso 

central decorrente das exposições prolongadas por inalação ou ingestão, e causar efeitos 

tóxicos a diferentes níveis. As implicações mais preocupantes são os sintomas do tipo 

“Parkinson” (doença degenerativa) referentes a perda de agilidade dos movimentos e, 



23 
 

 

também fraqueza, apatia, irritabilidade, dores de cabeça, rigidez muscular e mãos trêmulas, 

além do manganismo que são distúrbios mentais e emocionais relacionados a sintomas 

psicológicos como euforia, agressividade e perda de memória.  

Além dos efeitos neurotóxicos, o manganês em excesso provoca maior incidência de 

bronquite aguda, asma brônquica e pneumonia. Estudos em animais constataram que o 

excesso do manganês no organismo provoca alterações no cérebro, e ainda pode levar à 

impotência, pois danifica os testículos. Por esses e outros efeitos prejudiciais é que o 

manganês é considerado tóxico e está na lista dos metais traços (Santos – Burgoa et al., 

2001).  

O excesso de manganês traz ainda o inconveniente de escurecer a água potável 

podendo conferir sabor desagradável à mesma, provocar manchas em produtos industriais, 

tais como o papel, tecidos ou couro, assim como em roupas, utensílios domésticos, vasos 

sanitários e pias. Além disso, quando a água potável contém manganês em concentrações 

elevadas, esse pode ser oxidado na rede de distribuição de água e resultar numa 

precipitação preta dentro da canalização, escapando especialmente quando é alterada a 

vazão, alterando as cor da água distribuída. 

        Nesse cenário o VMP estabelecido na Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 é de 

0,1 mg.L-1para fins organolépticos, embora para esse metal, sejam tolerados valores até  

0,4 mg.L-1 desde que elemento esteja complexado com produtos químicos 

comprovadamente de baixo risco à saúde. 

       Combinado ou na forma iônica, o manganês ocorre em diversos estados de oxidação, 

sendo a valência +2 predominante em águas superficiais que normalmente apresentam pH 

entre 6,0 e 9,0 e potencial redox (Eh) entre 0,1 e 0,5V. O manganês nos estados +3 e +4 

pode se encontrar na forma de óxidos, hidróxidos e oxi-hidróxidos. A predominância de 

cada uma das espécies depende do pH, Eh e da temperatura da água conforme diagrama de 

estabilidade do manganês apresentado na Figura 3.1. 

Sendo assim, águas de ambientes redutores terão maior concentração de manganês 

dissolvido. O valor de Eh é usado para avaliar a disponibilidade de elétrons para reações 

de oxirredução e determinar a característica do ambiente quanto à fugacidade de oxigênio 

(redutor/oxidante), controlando inúmeros processos químicos que ocorrem na natureza. 

Valores baixos de Eh indicam uma menor disponibilidade de oxigênio dissolvido nas 

águas, portanto ambientes mais redutores. 
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Verifica-se através desse diagrama que nos valores de Eh das águas naturais (entre 0 

e 0,5 V), o manganês é amplamente solúvel, na forma divalente, até pH próximo de 8. Já 

em pH acima desse valor, nestas condições de Eh, encontra-se na forma de óxidos e 

hidróxidos de baixa solubilidade, conforme diagrama Eh-pH representado na Figura 3.1, 

que descreve a estabilidade do manganês em águas naturais à temperatura de 25ºC, não 

considerando a presença de outros íons que podem afetar sua estabilidade. Na faixa de pH 

e Eh de ocorrência das águas naturais para o sistema Mn4+/Mn2+ encontra-se 

predominantemente o íon divalente Mn+2; entretanto, acréscimos no pH ou elevação do 

Eh, deslocaria o sistema para as regiões de estabilidade dos óxidos e hidróxidos, o que 

tende a facilitar a remoção desse metal. 

3.2  Presença de arsênio em águas naturais 

  O arsênio é um elemento em abundância na crosta terrestre. É um metalóide 

sólido, cristalino, acinzentado, de massa atômica 75 e número atômico 33, com as 

valências químicas de –3, 0, + 3 e + 5, sendo que os estados +3 e +5 são os mais 

Figura 3.1 - Diagrama de estabilidade do manganês em água a 25º C e  concentração de 

manganês de 10-5 molal. 

 

Fonte: Elaborado pela autora
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predominantes em águas (Webster, 1999).  

O arsênio é encontrado naturalmente, principalmente sob forma de sulfeto em uma 

grande variedade de minerais que contêm ouro, cobre, chumbo, ferro, níquel, cobalto e 

outros metais. O mineral mais comum que possui o arsênio associado é a arsenopirita, 

FeAsS, presente em diversos depósitos minerais com sulfetos (Savage et al., 2000). A 

oxidação da pirita devido à mineração pode causar a drenagem ácida (Evangelou and 

Zhang, 1995), mobilizando o arsênio associado no composto à água. Das fontes de arsênio 

no meio ambiente, a água é, provavelmente, a maior ameaça à saúde do ser humano. 

A toxicidade do arsênio depende do seu estado de oxidação quando exposto aos 

receptores. Enquanto o arsênio metálico e o sulfeto de arsênio são praticamente inertes, 

compostos metilados resultantes de atividades biológicas apresentam alta toxicidade. Além 

da conhecida toxicidade, o arsênio é ainda considerado um elemento cancerígeno 

(Newman e Unger, 2002). 

Avaliação da qualidade das águas no Estado de Minas Gerais citou o arsênio como 

sendo o parâmetro de maior contribuição (67%) para a ocorrência de Alta Contaminação 

por Tóxicos nos pontos monitorados no primeiro trimestre de 2012, o que significa que a 

maioria dos pontos não atendeu aos limites definidos na Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH nº 01/08. Essa legislação preconiza o valor máximo de 0,01 mg.L-1 de 

concentração de arsênio para os rios de classe 1 e 2. 

 Esses resultados refletem o impacto sobre a qualidade dos corpos hídricos 

monitorados devido principalmente à atividades de indústrias minerárias desenvolvidas no 

estado de Minas Gerais. A presença de arsênio em água para consumo humano é um 

problema que tem ocasionado grande preocupação em termos de saúde pública. Os efeitos 

das altas concentrações de arsênio são conhecidos há séculos, apesar dos efeitos na saúde a 

baixas concentrações terem sido amplamente conhecidos somente no final do século 

passado. 

         Embora as formas inorgânicas predominem em solos, sedimentos e águas 

subterrâneas e superficiais, o arsênio pode ainda existir em formas orgânicas. As 

espécies de arsênio são passíveis de sofrerem biometilação por ação da microbiota local. 

O processo leva à produção de compostos organometálicos suficientemente estáveis para 

serem móveis no ambiente (Stollenwerk, 2003). 
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        As principais formas orgânicas presentes são o ácido monometilarsônico 

(MMA) e o ácido dimetilarsínico (DMA), conforme ilustrado na Figura 3.2 e em 

quantidades menores o óxido de trimetilarsênio (TMAO) e a trimetilarsina (TMA). Em 

alguns ambientes, as formas MMA e DMA podem atingir cerca de 60% do arsênio total 

(Barra et al., 2000).  

Figura 3.2 – Compostos orgânicos de arsênio de maior ocorrência natural em 

ambientes aquáticos.  

 

Fonte: Varejão, 2008 

 Os compostos do arsênio apresentam diferentes toxicidades dependendo da forma 

química. A toxicidade dos compostos arseniais diminui na sequência: arsina (-3), 

derivados orgânicos da arsina, arsênio inorgânico (+3), arsênio orgânico (+3), arsênio 

inorgânico (+5), compostos orgânicos pentavalentes (+5) e compostos de arsênio 

elementar (Azevedo, 2003). 

A compreensão mais avançada dos potenciais tóxicos e cancerígenos do arsênio 

levou a Organização Mundial de Saúde, em 1993, a estabelecer valor limite muito 

restritivo (10 µg.L-1) para esse elemento como valor máximo de referência para a 

qualidade das águas destinadas a consumo humano, sendo cinco vezes inferior ao valor 

estipulado anteriormente. A União Européia vem adotando o valor de 10 µg.L-1 como o 

máximo tolerável. Muitos outros países, como Bangladesh, mantêm o limite de 50 µg.L-1. 

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, em 2001, reduziu de 50 para 10 

µg.L-1. No Brasil, a Portaria 2914 de 2011 também preconiza essa mesma concentração 

como sendo valor máximo permitido.  

Estudos acerca dos possíveis danos à saúde humana devido ao consumo prolongado 

de água contendo arsênio foram desenvolvidos nas últimas décadas apontando para 
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desenvolvimento de tumores nos rins, fígado e bexiga, aparecimento de lesões cutâneas, de 

formação de ceratoses, que consistem no crescimento anormal de substância córnea na 

epiderme, semelhantes a grandes calosidades, além de danos ao sistema circulatório. 

Países como Mongólia, Taiwan, Argentina, EUA, Chile, Hungria, México, entre outros, 

apresentam parcela da população abastecida com águas subterrâneas com concentrações 

significativas de arsênio.  

Segundo Yoshida et al. (2004), a pele é um dos tecidos mais sensíveis ao contato 

prolongado de arsênio na água para consumo humano, tendo-se observado os seus efeitos 

para concentrações entre 5–10 µg.L-1. A intoxicação por arsênio induz ainda a distúrbios 

gastrointestinais e a danos cardíacos variando de acordo com a forma de exposição, aguda 

ou crônica. 

Os efeitos nocivos do arsênio não estão restritos à saúde humana, tendo sido também 

observados em ecossistemas. Nesses, os efeitos do arsênio são principalmente observados 

em termos de bioacumulação, podendo ser bioacumulado por algas (Korte and Fernando, 

1991). 

 Neste aspecto é relevante reportar à contaminação por arsênio ocorrida em 

Bangladesh nas últimas décadas, onde se estima que tenha acometido população da ordem 

de 35 milhões de pessoas. Tal fato se deu a partir da década de 1970. Após a 

independência do país, devido à significativa mortalidade infantil verificada à época, 

decorrente, entre outros fatores, do consumo de água superficial contaminada por esgotos 

domésticos, oferecendo portanto, riscos de contaminação por microrganismos patogênicos 

foi estimulada a perfuração de poços artesianos para abastecimento da população. 

A supressão das fontes superficiais levou à significativa redução da mortalidade 

infantil nas três décadas subsequentes. Todavia, a despeito das melhores características 

bacteriológicas dos mananciais subterrâneos, os habitantes de Bangladesh beberam água 

dos poços construídos por cooperação internacional, para evitar outras doenças provocadas 

por microrganismos na água, mas que terminou por envenená-los. (Kinniburg et al., 2000). 

Descobriu-se no final da década de 1980 que tais águas eram ricas em arsênio 

naturalmente presente no solo da região. A sucessão de doenças de pele na população 

abastecida confirmou como sendo provavelmente o mais severo evento de contaminação 

por água de consumo de que se tem notícia (Mathieu, 2010). 
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Sutherland e Woolgar (2001) realizaram estudos que demostraram que o 

envenenamento acidental atingiu quase 70% da população, causando danos devido à 

contaminação por arsênio inorgânico das suas fontes de abastecimento de água para 

consumo humano. Este acontecimento é considerado como uma das maiores catástrofes da 

história da humanidade. 

O caráter cumulativo do arsênio nos seres humanos tem justificado a frequente 

denominação de metal pesado. Os possíveis danos à saúde reverberaram na progressiva 

redução das concentrações máximas estabelecidas pelos diversos padrões de potabilidade. 

Notadamente no Brasil, o limite preconizado pela Portaria 2914 de 2011 é dez vezes 

inferior ao recomendado pela Portaria 36 que vigeu até janeiro de 2003. Vale mencionar 

que o evento de contaminação aludido culminou com concentração limite de 0,05 mg.L-1 

estabelecida pelos padrões indiano e de Bangladesh e estima-se que 85 milhões de pessoas 

possam estar contaminadas por arsênio.  

Cabe ainda ressaltar que ocorreram diversos outros incidentes no mundo inteiro tal 

como em Bangladesh. A população chinesa também foi muito prejudicada por problemas 

de excesso de arsênio nas águas naturais (Sun et. al., 2000). Avalia-se que mais de dois 

milhões de pessoas da China estejam sofrendo com problemas relacionados à arsenicose, 

situação que é agravada pela absorção complementar de arsênio na atmosfera, como 

consequência da indiscriminada queima de carvão com elevados teores deste elemento. 

Neste contexto, cidades como Ouro Preto, situada na região do Quadrilátero 

Ferrífero, tendo sido importante polo aurífero na época do ciclo do ouro, também sofrem 

os prejuízos causados pela contaminação de água por arsênio. Os cidadãos ouropretanos 

dispõem de água tratada a partir de seis estações de tratamento com a captação em 

distintas bacias hidrográficas. Entretanto, em alguns locais, ainda há a utilização de água 

subterrânea, proveniente de nascentes ou mesmo de minas abandonadas para o 

abastecimento humano. Nesse caso, a possibilidade de contaminação por arsênio é grande 

devido à formação rochosa que constitui os aqüíferos. Nas rochas da região, o arsênio é 

originalmente presente em depósitos minerais enriquecidos com ouro recobertos com 

arsenopirita. O processo de lixiviação natrural desse mineral introduz o arsênio no sistema 

hidrológico, colocando em risco a saúde das pessoas que utilizam dessa água. 

Conforme já mencionado, arsenato e arsenito são formas primárias de arsênio 

encontradas em águas naturais, sendo o As(V) mais estável termodinamicamente em  
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águas superficiais oxigenadas e o As(III) em águas onde ocorre ausência de oxigênio. O 

pH e Eh controlam a distribuição das espécies de arsênio entre os dois estados de 

oxidação (+5 e +3), conforme mostrado da Figura 3.3.  

Figura 3.3 - Diagrama Eh-pH para o arsênio a 25 ºC e 1 atm e concentração de arsênio de 

10-6 molal. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
As espécies de arsênio existem como oxiânions, sendo que a espécie dominante do 

arsênio trivalente é a espécie neutra H3AsO3 e para o pentavalente são as espécies 

negativas HAsO4
2- e H2AsO4

-, quando o pH está em uma faixa intermediária entre 3 e 9. 

Ainda para o As(V), destacam-se como espécies existentes em condições extremas de 

acidez e alcalinidade H3AsO4 e AsO4
3-, respectivamente, conforme o diagrama de 

estabilidade apresentado na Figura 3.3. 
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3.3 Tratamento Convencional de Água  

A água é um recurso natural fundamental para as diferentes atividades humanas e 

para a vida de uma forma geral porém, a mesma pode conter uma variedade de impurezas 

destacando-se partículas coloidais, elementos químicos, algas, bactérias, dentre outros. 

Essas impurezas, de uma forma geral, podem ser removidas por processos de potabilização 

das águas naturais para fins de consumo humano. 

         Foi a partir do século XX, depois da ocorrência de diversos surtos de doenças de 

veiculação hídrica e com o avanço do conhecimento cientifico, que tornou-se necessário o 

desenvolvimento de recursos técnicos e legais, de modo objetivo, para traduzir as 

características que as águas deveriam apresentar para serem consideradas potáveis. Assim, 

a qualidade da água para consumo humano passou a ser estabelecida, como é até hoje. 

Essa qualidade é determinada tomando como base os valores máximos permitidos (VMP) 

para diversos contaminantes, ou indicadores da qualidade da água (IQA), reunidos em 

normas e critérios de qualidade da água ou padrões de potabilidade (Pádua et al., 2009). 

Existem diversas técnicas de tratamento de água para abastecimento público, 

destacando-se no Brasil aquelas denominadas tratamento convencional (ou de ciclo 

completo) e a filtração direta, embora outras como a filtração lenta, a flotação e a filtração 

em membrana também sejam empregadas, mas em um número ainda relativamente 

pequeno de estações (Di Bernardo e Dantas, 2005). 

De acordo com diferentes autores o tratamento de água tem como função essencial 

adequar a água bruta aos limites físicos, químicos, biológicos e radioativos estabelecidos 

pela Portaria 2914, almejando-se que o efluente da estação seja incapaz de transmitir 

qualquer malefício à população abastecida. Este consiste na remoção de partículas 

suspensas e coloidais, matéria orgânica, microrganismos e outras substâncias nocivas à 

saúde humana, que possam estar presentes nas águas naturais.  

A NBR 12216 (ABNT, 1992) preconiza a realização de ensaios de tratabilidade, 

como balizadores para definição dos parâmetros de processos a serem aplicados na 

construção das instalações responsáveis pelas operações unitárias usuais na potabilização 

da água.  

De acordo com Libânio (2010) no processo de potabilização das águas naturais, as 

tecnologias de tratamento apresentam, basicamente, três fases nas quais processos e 
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operações unitárias estão inseridos: clarificação, filtração e desinfecção. É possível afirmar 

que a clarificação – compreendendo as etapas de coagulação, floculação e decantação ou 

flotação – visa à remoção dos sólidos suspensos e de parcela dos sólidos dissolvidos. À 

subseqüente filtração cabe essencialmente a separação sólido-líquido, que promove a 

remoção de sólidos e microrganismos, tais como bactérias e cistos e oocistos de 

protozoários. Por fim, à desinfecção compete inativar os microrganismos ainda presentes, 

como bactérias e vírus.  

3.3.1  Coagulação / Floculação 

Um dos primeiros passos no processo de tratamento de água do manancial, na 

entrada da água bruta de uma estação de tratamento de água (ETA) é a coagulação 

química. A cor, a turbidez, o sabor, o odor e diversos tipos de contaminantes orgânicos e 

inorgânicos presentes na água, geralmente associados a partículas suspensas ou 

dissolvidas, podem ser de difícil remoção tornando necessário promover a coagulação 

química da água a fim de facilitar a remoção dessas impurezas. Os coagulantes comumente 

empregados nas estações são o sulfato de alumínio, o cloreto férrico, o sulfato férrico e o 

cloreto de polialumínio. 

Devido à grande gama de produtos químicos e à natureza distinta das águas naturais, 

é essencial a realização de experimentos em Jar Test para definir as condições adequadas 

de coagulação, mistura rápida, floculação e sedimentação. A escolha do tipo de coagulante 

dependerá de uma criteriosa avaliação técnica e econômica. Quando a coagulação não é 

realizada de maneira adequada, compromete-se o desempenho de todas as unidades de 

tratamento a jusante, aumentando os riscos sanitários da água produzida. 

A mistura rápida tem a finalidade de dispersar os coagulantes de maneira rápida e 

uniforme na massa líquida, de tal maneira que cada litro de água a tratar receba 

aproximadamente a mesma quantidade de reagente no menor tempo possível, já que o 

coagulante se hidrolisa e começa a se polimerizar em fração de segundo após o seu 

lançamento na água. Essa dispersão pode ser feita por meios hidráulicos ou mecânicos, sob 

um gradiente de velocidade da ordem de 700 a 2000s-1. 

Essa mistura tem de ser desenvolvida no menor espaço de tempo possível de modo a 

não possibilitar a reação dos íons coagulantes com as hidroxilas presentes na água e, 

assim, não se atingir o objetivo. A prática moderna recomenda o tempo de dispersão igual 

a um segundo, ou menos, tolerando-se o máximo de cinco segundos. Por isso mesmo, 
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assume grande importância a escolha do ponto de aplicação do coagulante em relação 

àquele onde se promove a agitação da água. 

 No caso dos misturadores hidráulicos, o mais adequado é o emprego de um ressalto 

hidráulico de grande turbulência. Em geral o dispositivo empregado é um misturador 

Parshall com características adequadas que além de promover a mistura em um tempo 

adequado também possibilita a medição da vazão.  

Figura 3.4 - Medidor Parshall de estação de pequeno porte. 

 

Fonte: Própria autora 
 

O ponto indicado na Figura 3.4 representa a canaleta vazada com vários furos 

através da qual a solução aquosa do coagulante é lançada na corrente de água. Logo a 

seguir ocorre a dispersão hidráulica ou seja, um ressalto hidráulico de grande turbulência 

provocado na saída do medidor Parshall, promove condições adequadas para a dispersão 

homogênea e rápida do coagulante. 

O lançamento do coagulante deve ocorrer em condições adequadas de pH e na dose 

pré-determinada em ensaios de bancada. Geralmente usa-se o lançamento de solução 

aquosa de alcalinizante para regular esse pH, considerando-se também que alguns 

coagulantes reduzem o pH e que fora da faixa determinada ele perde eficiência. Assim a 

solução reguladora deve ser lançada a montante da dosagem do coagulante. 

A característica fundamental para um coagulante ser empregado no tratamento de 

água consiste na capacidade de produzir precipitados e espécies hidrolisadas em 

dissociação no meio aquoso, capazes de desestabilizar ou envolver as partículas suspensas 

coloidais presentes nas águas naturais. A definição do tipo de coagulante frequentemente 

deve estar atrelada com fatores relacionados à adequabilidade à água bruta, à tecnologia de 
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tratamento, ao custo do coagulante propriamente dito e dos produtos químicos porventura 

a ele associados – alcalinizantes, ácidos ou auxiliares de coagulação e ao custo e 

manutenção dos tanques e dosadores.  

O sulfato de alumínio é reconhecidamente o mais utilizado entre os coagulantes. A 

espécie química do mesmo tem por fórmula Al2(SO4)3 (n)H2O, em que “n” representa 

aproximadamente 14 a 18 moléculas de cristalização. O sulfato de alumínio líquido é 

fabricado a partir do hidrato de alumínio, mantendo-se um teor de água suficiente para 

impedir sua cristalização. Quanto à composição química, é comercializado com 7 a 8% de 

alumina (Al2O3), uma vez que com teores muito acima desses valores o produto pode 

cristalizar. 

No caso do sulfato de alumínio, em pH igual a 4,0 a espécie predominante é o 

alumínio hidratado. Já na faixa de pH entre 4 e 7, as espécies predominantes são 

[Alx(OH)2,5x]0,5x+. Na hidrólise do íon alumínio em água pura com pH baixo, predomina a 

forma Al+3. Em soluções alcalinas a predominância é das formas Al(OH)4- e Al(OH)5
2-. 

Em soluções diluídas neutras há predomínio da forma Al(OH)3.  

Em soluções aquosas, o sulfato de alumínio reage com a alcalinidade natural 

formando hidróxido de alumínio, de acordo com a equação representada a seguir. 

Al2(SO4)3 . 18H2O + 3 Ca(HCO3)2 → 3 CaSO4 + 2Al(OH)3 + 6 CO2                   (1) 

O hidróxido de alumínio gerado irá formar flocos e o gás carbônico produzido é 

responsável pelo aumento da acidez na água e conseqüente redução do pH de coagulação. 

Dessa forma, podem ser adicionados alcalinizantes para neutralizar a acidez resultante. 

 A formação intensa do precipitado de alumínio, Al(OH)3, desejável quando a 

coagulação é realizada no mecanismo da varredura, geralmente ocorre para valores de pH 

entre 6,0 e 7,5. Devido às reações de hidrólise do alumínio, são produzidos íons H+ os 

quais reagem com os compostos responsáveis pela alcalinidade da água.  

Alguns autores, como Zouboulis et al. (2008), afirmam que o processo de geração 

das espécies carregadas positivamente como Al(OH)2
+;Al(OH)2+; Al2(OH)2

4+; Al3(OH)2
5+, 

Al8(OH)20
4+ e Al13O4(OH)24

7+ (ou “Al13”) são usualmente formadas durante o processo de 

hidrólise do sulfato de alumínio. Entretanto, tal autor afirma que o cloreto de polialumínio 

já contém espécies positivas altamente carregadas, tais como o “Al13” em alta 

concentração. Sendo assim não fica caracterizada sua dependência pela etapa de hidrólise. 
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Essas espécies são íons complexos grandes que, uma vez adsorvidos na superfície da 

partícula coloidal, diminuem a repulsão entre as mesmas, favorecendo a coagulação.  

Sabe-se que a formação das espécies hidrolizadas e do hidróxido de alumínio ocorre 

em menos de 7 segundos enquanto que o tempo de agregação varia com as características 

da água e dose de coagulante aplicada. (Libânio, 2010). 

 Em suma, apesar de não existir em definições universalmente aceitas de coagulação 

e floculação, sendo estes dois termos usados muitas vezes de forma indiferenciada, de 

acordo com os conceitos supracitados, pode-se denominar coagulação o processo pelo qual 

as impurezas presentes na água passam de um estado estável para um processo instável, 

sendo a sua função ultrapassar os fatores que promovem a estabilidade dessas impurezas 

em questão. A manifestação da desestabilização depende do sistema, podendo traduzir-se 

na formação de flocos visíveis ou de material precipitado. 

Já a floculação deve ser entendida como a operação unitária pela qual as partículas 

desestabilizadas são induzidas a se aproximarem, estabelecendo o contato umas com as 

outras e formando aglomerados de maior tamanho. A floculação é, assim, o resultado da 

desestabilização e perceptível em termos práticos, uma vez que acelera a formação de 

flocos, influencia as características físicas dos flocos formados (como força, tamanho e 

densidade) e regula a concentração final (em número) das partículas desestabilizadas. 

3.4 Remoção de arsênio e manganês em água de abastecimento 

Diversas tecnologias têm sido desenvolvidas para remoção de arsênio em águas. 

Estas tecnologias incluem troca iônica, adsorção, osmose reversa, clarificação, eletrólise 

reversa e oxidação/filtração (EPA, 2005). Os processos convencionais de remoção quando 

o arsênio está presente na forma reduzida (valência +3) envolvem um pré-tratamento de 

oxidação do As(III) seguido pela adsorção ou coprecipitação do As(V) formado usando 

adsorventes ou coagulantes. De acordo com publicações na literatura, essa oxidação pode 

ser realizada por oxidantes tais como oxigênio, ozônio, peróxido de hidrogênio, hipoclorito 

de sódio, etc (Driehaus et al, 1995; Bissen et al, 2001; Hung e Leupin, 2003). No presente 

trabalho, enfoca-se o estudo da avaliação de remoção de As(III) e As(V), pela clarificação 

precedida ou não pela oxidação com hipoclorito de sódio. 

Conforme já mencionado, o tratamento convencional de água utiliza normalmente a 

adição de sais de alumínio, tais como sulfato de alumínio e cloreto de polialuminio, a fim 
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de separar contaminantes dissolvidos e coloidais, principalmente através da precipitação 

dos produtos da hidrólise do alumínio. Devido às cargas superficiais desenvolvidas nos 

flocos de hidróxido de alumínio formados na etapa de coagulação química das águas, eles 

são capazes de remover arsênio com valência +5 dissolvidos, presente na água em forma 

de ânions, como espécie de solução de sorção. Precipitados de alumínio podem ser 

eficazes na remoção de arsenatos de solução numa faixa ampla de pH (Kartinen e Martin, 

1995). O resíduo gerado é um lodo úmido com teor de água elevado, que possui ainda o 

arsênio removido, consequentemente, o mesmo deve ser tratado antes de sua disposição. 

No Brasil, vários municípios apresentam problemas relacionados à presença de 

manganês em águas superficiais. Segundo Di Bernardo (2008), são muitos os processos de 

remoção de manganês, embora a oxidação em pH apropriado com aeração ou uso de 

oxidantes químicos, sejam os mais utilizados em estações de tratamento. Os métodos 

usualmente empregados para controle ou remoção de manganês da água de abastecimento 

são formação de precipitado e posterior filtração, troca iônica e/ou estabilização com 

agentes quelantes. 

 Conforme Di Bernardo e Dantas (2005), o uso de oxidantes causa a formação do 

precipitado de manganês geralmente em valor de pH maior que 8. O oxigênio molecular, 

cloro e o permanganato de potássio podem ser usados como agentes oxidantes. Quando 

são empregados oxidantes na água bruta contendo manganês solúvel, as principais reações 

que podem ocorrer estão discriminados nas equações 2, 3 e 4. 

                            2Mn2+ + O2 + 2H2O→ 2MnO2 + 4H+                                                                 (2) 

3Mn2+ + 2KMnO4 + 2H2O → 5MnO2 + 2K+ + 4H+                                            (3) 

                        Mn2+ + Cl2 + 2H2O → MnO2 + 2 Cl- + 4H+                                     (4) 

Vários tipos de aeradores tais como cascata, bandejas, bocais aspersores, ar difuso e 

agitadores mecânicos podem ser utilizados para promover a produção de oxigênio para que 

ocorra a oxidação do manganês. Entretanto, de acordo com as equações 5 e 6, de redução 

do oxigênio e oxidação do manganês representadas abaixo, é possível perceber que à 

temperatura de 25°C e 1 atm de pressão, o valor do potencial padrão é zero indicando que 

a reação global encontra-se em equilíbrio, ou seja, sua ocorrência está acoplada às 

condições do meio, portanto não se pode depender da simples aeração para precipitação de 

MnO2 e sua remoção. 
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O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O  ∆ε=1,23V                                               (5)    

2Mn2+ + 4 H2O → 2 MnO2 + 8H+ + 4e- ∆ε= -1,23V                                (6)   

Reação global: 2Mn2+ + O2 + 2H2O→ 2MnO2 + 4H+ ∆ε = 0,0V                       (7) 

A oxidação química de Mn+2 é geralmente requerida para se obter precipitação de 

MnO2 em períodos de tempo razoáveis com valores de pH comuns a águas de 

abastecimento. Doula (2006) estabelece que permanganato de potássio provoca rápida 

(aproximadamente 5 minutos) oxidação de Mn+2 a MnO2 dentro de uma ampla variação de 

pH e que um pH ligeiramente alcalino de 7,5 a 8,0 é preferível para evitar a formação de 

MnO2 coloidal. Entretanto, ocorre prejuízo considerável na remoção de cor e turbidez da 

água. Sendo assim, em ETA utiliza-se em maior escala o cloro como oxidante tanto pelo 

custo que é relativamente mais baixo, quanto pelo fato de que, caso ocorra erros na 

operação, uma superdosagem de cloro pode ser realizada com menos prejuízo que o 

permanganato de potássio, por sua ampla utilização como desinfetante.  

O uso do cloro, quer na forma de hipoclorito ou na forma gasosa, além de eficiente 

na remoção de manganês, pode conduzir a valores de cloro residual na água tratada com 

teores que já atendam aos valores preconizado pela Portaria 2914. Dessa forma, pode-se 

propiciar concentrações suficientes para manter o residual na rede de distribuição.  

A prática usual para o tratamento, em sistemas de tratamento convencional, consiste 

na aplicação da oxidação química com hipoclorito de sódio em valores elevados de pH (na 

faixa de 8,5 a 9,0) com aplicação, subsequente, de altas dosagens de coagulante. A 

oxidação química do manganês é condição necessária para o tratamento, uma vez que 

diminui a concentração solúvel do metal proporcionando sua remoção em processos que 

empregam separação sólido/líquido. Esta prática, que foca a remoção do metal através do 

processo de oxidação química, tem levado ao excessivo consumo de insumos, em virtude 

da coagulação em valores inadequados de pH. Como consequência, tem-se observado 

diminuição expressiva nas carreiras das unidades de filtração subsequentes às unidades de 

sedimentação, implicando menor produção efetiva de água tratada e, adicionalmente, 

maior produção de lodo. 

O cloro aplicado na forma de hipoclorito de sódio reage com água sofrendo hidrólise 

com produção de cloro livre (Cl2), ácido hipocloroso (HOCl) e íon hipoclorito (OCl-). As 

reações de oxidação do manganês e redução do hipoclorito são apresentadas nas equações 
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8 e 9. Através da reação global, exibida na equação 10, é possível afirmar que, devido ao 

valor positivo do ∆ , o cloro é um agente oxidante  suficientemente forte para oxidar íons 

Mn2+ e pela estequiometria da reação pode-se afirmar que para a oxidação de 1 mg de 

Mn2+ são necessários 1,29 mg de Cl2. 

                          Cl2 + 2e- → 2Cl- ∆ε = 1,36V                                                           (8) 

Mn2+ + 2H2O → MnO2 + 4H+ + 2e-  ∆ε = -1,23V                                   (9) 

            Reação Global: Mn2+ + 2H2O + Cl2 → MnO2 + 4H+ + 2Cl-  ∆ε = 0,13V              (10) 

A remoção dos precipitados formados pode ser realizada através da sedimentação, 

filtração ou da flotação. Sistemas que empregam a microfiltração ou nanofiltração também 

podem ser utilizados, porém, é necessária uma análise de custo para avaliação da melhor 

alternativa. O conhecimento dos fundamentos que envolvem os processos de remoção de 

manganês, nas suas diferentes formas e concentrações, é fundamental para aplicação 

segura e eficiente de tecnologias destinadas à remoção desse metal.            

3.5 Análise multivariada dos dados 

Existem vários métodos de análise multivariada com finalidades bem diversas entre 

si. Portanto, o primeiro passo, é saber que conhecimento se pretende gerar, ou seja, o que 

se pretende afirmar a respeito dos dados.  

Os métodos estatísticos são escolhidos de acordo com os objetivos da pesquisa, por 

isso, mostrar, predizer ou otimizar são fatores obtidos por métodos diferentes. A análise 

multivariada se preocupa com métodos estatísticos para descrever e analisar dados de 

muitas variáveis simultaneamente. A necessidade de entender o relacionamento entre as 

diversas variáveis aleatórias faz da análise multivariada uma metodologia com grande 

potencial de aplicação, principalmente na época atual com os diversos meios eletrônicos 

velozes e baratos (Johnson & Wichern, 2002).  

A análise de regressão linear múltipla é uma técnica estatística que pode ser usada 

para analisar a relação entre uma única variável (critério) e várias variáveis independentes 

(preditoras). O objetivo da análise de regressão múltipla é usar as variáveis independentes 

cujos valores são conhecidos para prever os valores da variável dependente selecionada 

pelo pesquisador.  

Para analisar os dados coletados nesta pesquisa, serão utilizadas técnicas 
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multivariadas, com o propósito de permitir um estudo mais aprofundado dos resultados 

obtidos. Nesse sentido pretende-se aplicar os testes de hipóteses e modelo de regressão 

linear múltipla. 

  Os testes de hipóteses são utilizados para decisão em relação à verdade ou não de 

uma hipótese específica, permitindo confirmar a eficácia das medidas adotadas. 

Denomina-se hipótese estatística qualquer situação que se faça sobre um parâmetro 

populacional desconhecido.  

A idéia básica é que, a partir de uma amostra da população, se estabeleça uma regra 

de decisão segundo a qual se rejeita ou não a hipótese proposta. Esta regra de decisão é 

chamada de teste. Normalmente existe uma hipótese que é mais importante para o 

pesquisador denotada por H0 e denominada hipótese nula. Qualquer outra hipótese 

diferente de H0 será denominada de hipótese alternativa e denotada por H1. Denomina-se 

nível de significância, a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é efetivamente 

verdadeira. Em resumo o valor-p (p-value) é o maior nível de significância que levaria à 

não rejeição da hipótese nula (ou o menor que levaria à rejeição).  

A técnica estatística de Regressão Linear Múltipla é usada para estudar a relação 

entre uma variável dependente e várias variáveis independentes. Nesse trabalho foram 

empregados modelos de regressão múltipla, tendo em vista a multiplicidade de fatores que 

interferem na remoção dos elementos estudados. 

O modelo genérico é dado pela expressão (Equação 11), segundo Levine et al. 

(2005), quando aplicado a uma amostra de tamanho n, 

  kk xxxY ....22110                                           (11)                     

Onde Y representa a variável dependente ou explicada, também chamada de 

resposta; β0 é o intercepto ou termo independente de variável; β1 é inclinação de Y em 

relação à variável X1, mantendo constantes as variáveis X2, X3, ..., Xk; β2 é a inclinação de 

Y em relação à variável X2, mantendo constantes as variáveis X1, X3, ..., Xk; βk é a 

inclinação de Y em relação à variável Xk, mantendo constantes as variáveis X1, X2, X3, ..., 

Xk-1;  é o erro aleatório em Y, para a observação i, i= 1, 2, ... 
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4   MÉTODOS EXPERIMENTAIS, PROCEDIMENTOS E MATERIAIS 

 O presente tópico delineia as características e a forma de concretização dos 

experimentos realizados nesse estudo, bem como as condições operacionais, os 

equipamentos utilizados para as análises da água e a composição das soluções empregadas 

nos ensaios de bancada. Também descreve os procedimentos de preparo de amostras 

utilizadas, os procedimentos de análises de rotina e finalmente todos os métodos 

experimentais realizados ao longo do trabalho.  

4.1 Aparato experimental 

Este item é dedicado a uma sucinta apresentação dos equipamentos, materiais, 

produtos químicos e demais insumos utilizados em todas as etapas da pesquisa, 

relacionando-os de acordo com a função que exerceram e a etapa experimental na qual 

houve sua utilização. As descrições mais detalhadas, quando pertinentes, serão 

apresentadas ao longo dos próximos itens do presente capítulo.  

Todo o aparato experimental foi estabelecido no laboratório 60 do Instituto de 

Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Dois aparelhos de 

Jar Test da marca Nova Ética foram utilizados. Esses são aptos à simultânea dispersão dos 

coagulantes e coleta da água decantada em pontos situados 7,0 cm abaixo da superfície da 

água, além de conferir gradientes de velocidade de 10 a 2000 s-1, simulando assim a 

coagulação, floculação e a decantação. Cada um dos equipamentos utilizados possuem seis 

jarros iguais com base de 115 x 115 mm e volume útil de 2,0 L, nos quais a água sofre 

agitação por paletas giratórias com rotação controlada. O citado equipamento é mostrado 

na Figura 4.1. 
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Fonte: Própria autora 

 
 

 

4.2 Pontos de coleta das águas naturais 

 
Foram realizados testes de tratabilidade em águas naturais com baixa e elevada 

turbidez, sendo que as águas utilizadas em todos os ensaios foram coletadas em duas fontes 

naturais de água, uma contendo arsênio e outra manganês. Essas águas possuem, 

naturalmente, concentrações desses elementos na ordem de microgramas por litro (µg.L-1). 

A água contendo manganês foi coletada às margens do Córrego Maracujá, 

pertencente à Bacia do Rio das Velhas, que abastece a Estação de Tratamento de Água 

Vila Alegre localizada no distrito de Cachoeira do Campo em Ouro Preto-MG cuja 

operação é realizada pelo SEMAE/OP – Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro 

Preto. Esta água possui, no período chuvoso, turbidez geralmente elevada (superior a 200 

uT) e no período de seca, turbidez relativamente baixa (inferior a 10 uT). A Figura 4.2 

apresenta o local onde foram coletadas amostras de água de turbidez elevada contendo 

manganês. 

 

 

Figura 4.1 - Equipamento Jar Test utilizado nos ensaios. 
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Fonte: Própria autora 

 
 

A água contendo arsênio foi coletada na Bica do Padre Faria localizada no bairro de 

mesmo nome em Ouro Preto-MG, mostrado na Figura 4.3. Devido ao teor de arsênio ser 

maior que o limite máximo permitido pela Portaria 2914, a mesma encontra-se interditada 

para consumo humano. Esta água possui frequentemente turbidez abaixo de 10uT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Própria autora 

 

Figura 4.2 - Local onde foram coletadas amostras de água contendo manganês 

predominantemente na com valência II. 

Figura 4.3 - Local onde foram coletadas amostras de água contendo arsênio 

predominantemente com valência V. 
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4.4 - Produtos químicos utilizados nos ensaios 

Nos ensaios de clarificação foram utilizados dois diferentes tipos de coagulantes 

ambos da marca Bauminas: sulfato de aluminio [Al2(SO4)3 18H2O comercializado com o 

nome de Bausan F66L e cloreto de polialumínio 10/12 - (Aln(OH)mCl3). Estes coagulantes 

foram escolhidos devido à sua ampla utilização nas estações em todo Brasil contribuindo, 

portanto, para aplicar os resultados da pesquisa à realidade. Já para o ajuste dos valores de 

pH, de acordo com a necessidade dos ensaios, foi utilizado o hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2) da marca Miika, alcalinizante comercializado com o nome de Geocálcio. 

Nos ensaios de remoção dos elementos estudados por pré-oxidação, foi utilizada 

solução de hipoclorito de sódio como fonte de cloro e, para cessar seu efeito nas amostras 

coletadas, adicionou-se tiossulfato de sódio. Para preservação das amostras, utilizou-se 

ácido nítrico PA (HNO3). 

Na Tabela 4.1 foram listados os produtos químicos, reagentes e insumos utilizados 

em cada etapa dos trabalhos experimentais e suas funções na pesquisa. Os materiais, 

equipamentos e vidrarias empregados durantes os ensaios foram descritos na Tabela 4.2 

onde consta ainda a função de cada item utilizado. 

Além do material citado, também foram utilizados: frascos erlenmayer, espátulas, 

vidros de relógio, béqueres, pisseta com água destilada, cronômetros, balões volumétricos 

de 25, 50, 100 e 250 mL, pipetas de 1, 5 e 10 mL, pipetador automático de 10 mL e pêras.  
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Tabela 4.1- Relação dos produtos químicos e insumos utilizados em cada etapa dos 

experimentos. 

Etapa Produto Descrição Função 

Cloreto de 

manganês II 
MnCl2.6H2O 

Fortificar a água com 

Mn2+ Preparo da água 

de estudo Arseniato de 

sódio 
Na2HAsO4. 7H2O 

Fortificar a água com 

As5+ 

 
Arsenito de 

sódio 
NaAsO2 

Fortificar a água com 

As3+ 

Sulfato de 

alumínio 
Al2(SO4)3 . (18)H2O Coagulante 

Cloreto de 

Polialumínio 
Aln(OH)mCl3n-m Coagulante 

Ensaios de 

clarificação 

Hidróxido de 

cálcio 
Ca(OH)2 

Ajuste de pH para 

coagulação 

Hipoclorito de 

sódio  
NaOCl, 10 – 12 %. Agente Oxidante 

Ensaios de pré-

oxidação Tiossulfato de 

sódio  

Na2S2O3 . 5H2O 

P.A. 

Redução de Cl2 

residual a Cl- (cloreto), 

cessando o processo de 

oxidação na amostra. 

Preparo das 

amostras 
Ácido Nítrico HNO3 P.A. 

Preservação da 

amostra 
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Tabela 4.2 - Relação dos equipamentos e materiais utilizados. 

Etapa  Produto Descrição Função 

Bombonas de 20 L Recipiente 
de polieltileno 

Transporte das águas naturais. 

Caixa de 200 L Recipiente 
de polieltileno 

Reservatório de água para os 
ensaios. 

Preparo da água 
de estudo 

Balança de precisão - Determinação da massa dos 
compostos químicos. 

Turbidímetro - Determinação da turbidez 

Potenciômetro - Determinação do pH e Eh. 

Analisador de cor - Determinação de cor aparente. 
Caracterização 

da água 

Analisador de cloro - Determinação do teor de cloro 
residual. 

Ensaios de 
clarificação e 
pré-oxidação 

Equipamento de Jar 
test - Simulação de algumas das etapas 

do tratamento de água. 

Frasco para coleta 
Recipiente 
plástico de 
polietileno. 

Armazenamento das amostras para 
análise. 

Kit de filtração e 
kitassato  

- Filtração das amostras 

Espectrômetro de 
massas de plasma por 
acoplamento indutivo 

(ICP-MS) 

- Determinação da concentração de 
arsênio 

Preparo e 
análise das 
amostras 

Espectrômetro de absorção 
atômica (AA) 

- Determinação da concentração de 
manganês 
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4.3 Preparo da água de estudo 

A água de estudo foi preparada em uma caixa de polietileno através da mistura das 

águas naturais coletadas, a fim de obter uma água com turbidez de aproximadamente 10 uT 

(água de baixa turbidez – Tipo I) e 200 uT (água de elevada turbidez – Tipo II), simulando 

o tratamento que ocorre nas águas afluentes à estação de tratamento nos períodos de 

estiagem e de chuva, respectivamente. 

Conforme listado na Tabela 4.1, para o aumento da concentração dos elementos 

avaliados na água de estudo utilizou-se cloreto de manganês II, arseniato de sódio (quando 

se desejava fortificar a água com As5+) e arsenito de sódio (quando se desejava fortificar a 

água com As3+). 

Quanto à concentração inicial do manganês, de acordo com a revisão da literatura, 

esse metal pode ser encontrado em águas brutas da região do Quadrilátero Ferrífero onde 

foram coletadas as águas naturais em valores até 10 vezes maior que o padrão de 

potabilidade para esse elemento. Sendo assim, decidiu-se por trabalhar com valores 

comumente encontrados na água bruta do local de coleta, que são aqueles ligeiramente 

superiores ao limite preconizados pela Portaria 2914 para a água tratada, em torno de 1,5 

vezes maior, considerados neste trabalho como sendo de baixa concentração e com valores 

de 10 a 12 vezes superior ao padrão de potablilidade como sendo a água com elevada 

concentração desse elemento. 

Já para o arsênio, adotaram-se concentrações baixas correspondentes a 30 µg.L-1, 

uma vez que esse é o valor normalmente encontrado nas águas do ponto de coleta e valores 

de 100 a 150 µg.L-1, correlativos a altas concentrações, entre 10 e 15 vezes o limite de 

potabilidade, valores frequentemente encontrados nas águas da região do Quadrilátero 

Ferrífero. 

4.4 Protocolo experimental 

As etapas experimentais realizadas e imprescindíveis para a conclusão dos objetivos 

sugeridos nesse estudo estão descritas no fluxograma apresentado na Figura 4.4. 
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Fonte: Elaborado pela autora 
 

Utilizando-se a água preparada pela mistura das águas naturais a fim de obter a água 

de estudo Tipo I, com valores de  turbidez aproximada de 10 uT, e Tipo II, com valores de  

turbidez aproximada de 200 uT, foram realizados ensaios  para determinar a dosagem ideal 

de cada coagulante que deveria ser utilizada nos experimentos posteriores, considerando-se 

como os melhores resultados os ensaios que produzissem amostras com a menor turbidez 

remanescente, de acordo com a sequência resumida na Figura 4.6. Para tal, variou-se a 

dose do coagulante sem a adição de alcalinizante. Tais valores foram escolhidos, pois 

incluem uma ampla faixa de dose normalmente utilizada nas estações brasileiras.  

Durante a etapa de coagulação a norma NBR 12216 recomenda gradientes de mistura 

rápida de 700 a 1100 s-1 com um tempo de mistura não superior a 5 s, o que resulta em GT 

Figura 4.4 - Principais experimentos realizados durante a investigação experimental. 
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(gradiente × tempo de mistura) superior a 3500. Entretanto, devido às condições 

experimentais, a coagulação foi realizada com um gradiente de mistura rápida de 600s-1 

perdurando por 15s, resultando em um GT final de 9000. Tal valor é superior ao limite 

inferior estabelecido pela NBR 12216, o que garante total dispersão do coagulante, 

segundo tal norma. Foi utilizado este tempo de mistura rápida, pois experimentalmente era 

necessário tal tempo para executar a introdução dos coagulantes nos jarros. 

 Após a determinação do melhor cenário para cada um dos coagulantes, fixou-se o 

valor encontrado e realizaram-se novos experimentos modificando apenas o valor de pH de 

coagulação. Tendo como balizador os pontos de maior remoção de turbidez, foi possível 

determinar quais as melhores dosagens dos coagulantes e qual o pH ideal de coagulação.  

Nos ensaios preliminares realizados em Jar Test para avaliar a remoção de turbidez 

por clarificação, os parâmetros operacionais foram definidos de acordo com as 

recomendações da norma NBR 12216 (ABNT, 1992). Essa norma fixa as condições 

exigíveis na elaboração de projeto de estação de tratamento de água destinada à produção 

de água potável para abastecimento público. Tais parâmetros são apresentados na Tabela 

4.3. Ressalta-se que, alguns parâmetros - tempo de floculação e velocidade de 

sedimentação - foram variados, conforme as necessidades dos experimentos, visando a 

otimização da remoção de turbidez. 

Tabela 4.3 - Parâmetros operacionais utilizados nos ensaios iniciais de clarificação 

Coagulação Floculação Sedimentação 

Tempo de 

mistura rápida 

(s) 

Gradiente de 

mistura rápida  

(s-1) 

Tempo de 

floculação 

(min) 

Gradiente de 

floculação 

 (s-1) 

Velocidade de 

sedimentação 

(cm.min-1) 

15 600 ± 20 20 35 ± 5 2,0 

 

Para a análise da melhor condição de coagulação com sulfato de alumínio e cloreto 

de polialumínio foram realizados ensaios em que foram variados os tempos de floculação 

em 5, 10, 15, 20, 25 e 30 min, mantendo-se todos os outros parâmetros fixos nas mesmas 

condições encontrados na Tabela 4.3. Esses valores foram escolhidos, também, de acordo 

com a norma NBR 12216, a qual recomenda tempo de floculação inferior a 30 minutos 

para floculadores hidráulicos. 
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Em seguida foram realizados, para esse melhor cenário, os testes de sedimentação 

variando o tempo de sedimentação, mantendo da mesma forma, todos os outros parâmetros 

fixos como demonstrado na Tabela 4.3. A norma NBR 12216 preconiza que as velocidades 

de sedimentação devem ser inferidas pelas taxas de aplicação superficial. Desta forma, esta 

NBR menciona valores de taxa de aplicação superficial de 35m3.m-2.dia-1 para estações em 

operação contínua e com capacidade entre 1.000 e 10.000m3.dia-1. 

 Definida as condições ótimas de clarificação, realizou-se ensaios com cada um 

dos coagulantes para analisar a remoção dos elementos de estudo durante a etapa de 

clarificação com as diferentes amostras de águas. As características das mesmas estão 

resumidamente representadas no esquema da Figura 4.5.  

Figura 4.5 - Tipos das amostras de águas de estudo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 
 

No estudo da pré-oxidação precedendo a etapa da clarificação foi avaliada a 

eficiência do hipoclorito de sódio em oxidar o manganês II para as águas do tipo IA, IB, 

IIA e IIB, em diferentes tempos de contato e dosagem do hipoclorito de sódio. A Figura 

4.5 apresenta o fluxograma dos experimentos de clarificação e pré-oxidação que foram 

realizados. No tratamento de águas para consumo humano, o hipoclorito de sódio é muito 

 

Água  
Tipo III 

IIIA 
Baixa turbidez e 

Alta  concentração 
de arsênio com 

valência III 

IIIB 
Baixa turbidez e 

Baixa 
concentração de 

arsênio com 
valência III 

 

Água  
Tipo II 

IIA 
Alta turbidez e 

Alta  concentração 
dos elementos de 

estudo.  

IIB 
Alta turbidez e 

Baixa  
concentração dos 

elementos de 
estudo 

 

Água  
Tipo I 

IA 
Baixa turbidez e 

Alta  concentração 
dos elementos de 

estudo.  

IB 
Baixa turbidez e 

Baixa  
concentração dos 

elementos de 
estudo 
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usado, não só pelo seu poder oxidante, mas também por ser um reagente de fácil manuseio 

e muito acessível.  

Deste modo, e tendo em conta os meios disponíveis e os objetivos do trabalho, 

optou-se pelo hipoclorito de sódio para oxidar o Mn(II) a Mn(IV). Para este efeito, as 

concentrações de Cl2 pretendidas na água eram de 2,5; 3,0 e 3,5 mg.L-1. Tendo em conta 

que a concentração de Cl2 no hipoclorito de sódio utilizado para realizar a diluição era de 

10%, preparou-se uma solução de 0,1% de Cl2, de tal maneira que, para obter as 

concentrações desejadas bastava adicionar 5,0; 6,0 e 7,0 mL dessa solução a cada jarro de 

2,0 litros, respectivamente. Após a dosagem, o teor de cloro era analisado. 

Após a adição do oxidante, aguardou-se o tempo de oxidação em estudo. Para os 

ensaios realizados, utilizou-se tempos de oxidação de 5min, 30min, 60min e 120min. 

Durante esses tempos de oxidação o gradiente de velocidade da mistura era de 35 ± 5 s -1. 

Imediatamente após transcorrer o tempo de oxidação, coletou-se amostras para analisar o 

cloro residual e  realizou-se  a adição do coagulante e do alcalinizante para submeter as 

amostras à etapa de clarificação. 

Após a clarificação e sedimentação, coletou-se 100 mL da água tratada. A fim de 

interromper a ação do cloro residual nessa amostra, adicionou-se volumes conhecidos de 

tiossulfato de sódio, de acordo com o cloro residual de cada amostra. Um fluxograma com 

o resumos das etapas desenvolvidas está representado na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 - Fluxograma relacionando os procedimentos realizados em bancada analisando a remoção de Mn+2 e As+5. 
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           Foram realizados também ensaios similares aos anteriores, fortificando a água 

com As+3, conforme representado na Figura 4.7. No preparo da água de estudo (Tipo III) 

para esse experimento, fortificou-se a amostra de água bruta com turbidez aproximada de 

10 uT com arsenito de sódio, obtendo-se amostras de água Tipo IIIA, com concentração 

muito alta de As+3 (328±16 µg.L-1) e água Tipo IIIB, com concentração alta de As+3 

(173±12 µg.L-1). Utilizou-se amostras de água com baixa turbidez devido o fato de a 

mesma manifestar-se dessa maneira com maior frequência em águas com elevadas 

concentrações de arsênio. 

 

Figura 4.7 - Procedimentos realizados na análise de remoção de As+3. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

4.5 Estudo de adsorção do arsênio no lodo gerado 

Foram realizados ensaios variando a massa do adsorvente (lodo gerado na 

coagulação) para obter as isotermas de adsorção. Os testes para determinação das 

isotermas de adsorção nos lodos gerados durante a etapa de clarificação com PAC ou SA 

foram realizados de acordo com as normas da ASTM D3860 – 98 de 2000. O 
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procedimento ocorreu em três diferentes temperaturas, 20ºC, 30ºC e 40ºC e foi feito da 

seguinte maneira: 7 erlenmeyers com 200mL de uma solução 131µg.L-1 do adsorvato 

(arsênio com valência V), previamente preparada, receberam 0,4; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 10,0 e 

20,0mg de adsorvente (lodo gerado), respectivamente. Em um erlenmeyer foi vertido 

200mL da solução de adsorvato, porém sem adsorvente, para a realização do branco. Cada 

condição foi feita em triplicata. Os erlenmeyers foram colocados sob agitação de 180rpm 

em uma incubadora shaker por 2 horas. Após esse tempo, alíquotas de cada amostra foram 

filtradas. A amostra filtrada foi lida para determinação da concentração residual ou de 

equilíbrio (Ce) do arsênio. 

4.6 Análises Estatísticas  

A fim de verificar se as diferenças estatísticas são significativas entre as eficiências 

de remoção dos elementos estudados pelo tratamento por clarificação quando utilizado os 

distintos coagulantes (SA ou PAC) entre as águas de estudo utilizou-se a ferramenta de 

análise de dados do software Excel. As comparações dos dados foram feitas avaliando-se 

os p-valor obtidos. Para p-valor menor que 0,05 a hipótese de igualdade entre os resultados 

comparados é rejeitada com intervalo de confiança de 95 %. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo destina-se à apresentação dos resultados alcançados com os 

experimentos descritos no capítulo anterior e as discussões correlacionadas.  

5.1 Apresentação dos parâmetros analisados das águas de estudo 

Os parâmetros que foram analisados nas águas de estudo Tipo I e Tipo II estão 

discriminados na  Tabela 5.1.  

 Tabela 5.1 - Parâmetros analisados nas amostras de água de estudo, utilizadas nos 

ensaios para determinação das condições ótimas de coagulação. 

Parâmetro Água Tipo I Água Tipo II Água Tipo I 

Turbidez (uT) 10,4 ± 0,3 193,4±15,6 10,4 ± 0,3 

Condutividade (µS.cm-1) 151,7 ± 2,1 145,2 ± 3,6 135,6 ± 1,4 

Temperatura (oC) 20,1 ± 0,4 20,3 ± 0,1 20,6 ± 0,2 

pH 7,1 ± 0,1 7,1 ± 0,0 7,2 ± 0,1 

Oxigênio Dissolvido (mg.L-1) 6,2±0,3 6,2 ± 0,4 6,1±0,1 

Potencial Redox - Eh (mV) 437±4 438 ± 8 432±4 

Alcalinidade Total(mg.L-1 CaCO3) 16,0 ± 0,1 15,0 ± 0,6 15,0 ± 0,1 

Cor verdadeira (uC) < LQ < LQ < LQ 

Cor aparente (uC) 21,3 ± 1,1 212 ± 5 19,0 ± 0,5 

LQ = limite de quantificação, estimado em 5uC. 

 

5.2 Etapa 1: Avaliação do tratamento por clarificação para remoção de 

turbidez 

Os ensaios iniciais foram realizados utilizando-se as águas naturais de elevada 

turbidez (Tipo II), variando apenas a dosagem dos coagulantes e seus respectivos valores 

de pH de coagulação, mantendo todos os demais parâmetros operacionais fixos, as 
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melhores condições de coagulação (dosagens aplicadas de SA e PAC e seus pH de 

coagulação), que propiciaram em menor turbidez remanescente, bem como os valores de 

eficiência de remoção, são apresentados na tabela 5.2. 

 Tabela 5.2 – Melhores condições de coagulação para água Tipo II. 

 

 
Mantidas essas melhores condições de coagulação, foram realizados ensaios de 

floculação, mantendo o parâmetro “tempo de sedimentação” fixo, sendo os resultados 

apresentados na Tabela 5.3. Os valores de turbidez remanescente encontrados são 

exequíveis para a água decantada uma vez que em uma unidade de tratamento 

convencional, a mesma ainda iria ser submetida à etapa de filtração, o que possivelmente 

conduziria a valores de turbidez remanescente inferiores a 0,5 uT, que é o máximo 

permitido para a água tratada na saída do tratamento, segundo a Portaria 2914 de 2011.  

Tabela 5.3 - Teste de floculação com o SA e PAC na melhor condição de 

coagulação, em água Tipo II. 

Turbidez remanescente (uT) Tempo de 
Floculação 

(min) Ensaios com SA Ensaios com     
PAC 

5 4,83 1,09 

10 4,50 1,02 

15 2,49 1,12 

20 1,45 1,78 

25 1,32 2,88 

30 1,09 4,57 
 

Coagulante Dose  
 

pH de 
coagulação 

Turbidez remanescente 
(água decantada) (uT) 

Eficiência de remoção 
(%) 

SA 38 7,1 ± 0,6 1,50 ± 0,81 

PAC 35 7,3 ± 0,5 1,81 ± 0,70 
99 ± 1 
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Mesmo o PAC sendo aplicado em doses ligeiramente menores, o tempo necessário 

para formação dos flocos (5 min) é bem inferior ao tempo de floculação do SA (20 min). 

Em seguida, mantendo a melhor condição de coagulação e de floculação, os resultados dos 

testes de sedimentação são apresentados na Tabela 5.4.  

Tabela 5.4 - Teste de sedimentação com SA e PAC na melhor condição de 

coagulação e floculação, em águas Tipo II. 

Turbidez remanescente (uT) 
Tempo de 

Sedimentação 
(min) 

Velocidade de 
sedimentação 
   (cm.min-1) 

Ensaios com     
SA 

Ensaios com    
PAC 

1 7 19,48 4,08 

2 3,5 5,43 1,63 

3,5 2 1,40 1,10 

4 1,75 1,37 1,03 

5 1,4 1,35 1,03 

7 1 1,26 1,09 
 

Como apresentado na Tabela 5.4, os resultados satisfatórios dos testes de 

sedimentação foram alcançados, para ambos os coagulantes testados, a partir de 3,5 min. 

Desta forma para águas Tipo II foi considerado, como melhor condição de sedimentação o 

tempo de 3,5min que resulta em velocidades de sedimentação de 2 cm.min-1. Tal 

velocidade de sedimentação é ligeiramente superior à recomendado pela norma NBR 

12216 (1,74 cm.min-1), indicando que a condição otimizada neste estudo resultou em boa 

formação de flocos para ambos coagulantes. 

Ao final destes ensaios realizados em águas de elevada turbidez e de acordo com os 

resultados obtidos estabeleceu-se a melhor condição experimental no tratamento por 

clarificação, para cada coagulante, em termos da menor turbidez remanescente. Todos os 

parâmetros avaliados e suas melhores condições alcançadas são apresentados na Tabela 5.5 
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Tabela 5.5 - Melhor condição experimental para água Tipo II. 

Coagulante Dosagem 
(mg.L-1) 

   pH de 
coagulação 

Tempo de 
floculação 

         (min) 

Velocidade de 
sedimentação    

(cm.min-1) 

Turbidez 
remanescente 

(uT) 

   SA    38   7,1 ± 0,2 20   1,40 ± 0,61 
  PAC    35   7,3 ± 0,3 5 

2,0   1,11 ± 0,50 

 

Da mesma forma, foram realizados ensaios com águas naturais de baixa turbidez 

cujas características foram apresentadas na  Tabela 5.1. Para essas águas também foram 

realizados ensaios para a determinação da melhor condição experimental para cada 

coagulante no tratamento por clarificação. Novamente, tal como nos ensaios com água 

Tipo II, estes ensaios tiveram como melhor condição aquela que propiciou, após 

tratamento por clarificação, a menor turbidez remanescente. A Tabela 5.6 apresenta a 

melhor condição de cada coagulante nos ensaios de coagulação, mantendo-se os 

parâmetros de floculação e sedimentação fixos, para as águas Tipo I. 

Tabela 5.6 - Melhor dosagem do SA e do PAC para água Tipo I. 

Tipo de 
coagulante 

Dosagem           
(mg.L-1) 

pH de 
coagulação 

Turbidez 
remanescente 

(uT) 

Eficiência de 
remoção (%) 

SA   15     7,1± 0,2 2,04 ± 0,67 81 ± 1 

PAC   4     7,4 ± 0,3 1,51 ± 0,51 85 ± 1 

 

Aplicando as melhores condições de coagulação de cada coagulante, foram feitos os 

ensaios de floculação, mantendo fixos os parâmetros de sedimentação. Os resultados são 

apresentados na Tabela 5.7. 
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Tabela 5.7 - Teste de floculação com o SA e PAC na melhor condição de 

coagulação, em águas Tipo I. 

Turbidez remanescente (uT) Tempo de   
floculação 
  (min) Ensaios com SA    Ensaios com PAC 

5 9,40 2,90 

10 7,13 1,06 

15 1,97 1,02 

20 1,83 1,00 

25 1,62 1,12 

30 1,41 2,09 
 

Posteriormente, mantendo a melhor condição de coagulação (Tabela 5.) e floculação 

(10 min para o PAC e 15 min para o SA), os tempos de sedimentação foram variados, 

conforme os resultados apresentados na Tabela 5.8. Pode-se observar que os melhores 

resultados dos testes de sedimentação foram alcançados, para ambos os coagulantes, em 

3,5 minutos. Portanto, da mesma maneira que para águas de elevada turbidez, foi 

considerada como otimizada a velocidade de sedimentação de 2,0 cm.min-1.  

Tabela 5.8 - Teste de sedimentação com o SA e PAC na melhor condição de coagulação e 

floculação, em água Tipo I. 

Turbidez remanescente (uT) Tempo de 
Sedimentação 

(min) 

Velocidade de 
sedimentação 

 (cm.min-1) Ensaios com SA Ensaios com PAC 

1 7 8,88 6,27 

2 3,5 6,95 3,10 

3 2,3 3,78 2,15 

3,5 2 2,52 1,24 

4 1,75 2,38 1,11 

5 1,4 2,40 1,12 

7 1 2,09 1,27 
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Ao final destes ensaios, nos quais foi utilizada água natural de baixa turbidez, 

estabeleceu-se a melhor condição experimental do tratamento por clarificação para cada 

coagulante, em termos da menor turbidez remanescente. Todos os parâmetros avaliados e 

suas melhores condições podem ser observados na Tabela 5.9. 

Tabela 5.9 - Melhor condição experimental (dosagem do coagulante, pH de 

coagulação, tempo de floculação e sedimentação), realizados em águas Tipo I. 

Coagulante Dosagem 
(mg.L-1) 

   pH de 
coagulação 

Tempo de 
floculação 

         (min) 

Velocidade de 
sedimentação    

(cm.min-1) 

Turbidez 
remanescente 

(uT) 

   SA    15   7,1 ± 0,2 15   2,48 ± 0,45 
  PAC    4   7,4 ± 0,3 10 2,0   1,17 ± 0,39 

 

Conforme esperado, devido à maior presença de material particulado, a dosagem 

aplicada de cada coagulante foi maior nas águas de maior turbidez. Quanto ao tempo de 

floculação, foi observado experimentalmente uma maior velocidade de formação dos 

flocos quando utilizado o PAC. Portanto, em águas com elevada turbidez, a formação dos 

flocos com PAC tornava-se mais rápida, culminando em tempos de floculação menores.  

Quando aplicado o SA, foi observado uma velocidade de formação de flocos menor, 

acarretando em tempos de floculação maiores para as águas que apresentavam maior 

concentração de material em suspensão do que para as águas de baixa turbidez. Tal fato 

evidencia a formação de flocos maiores e mais densos quando se utiliza o PAC, 

acarretando em maior eficiência de remoção de turbidez.  

Já a velocidade de sedimentação não apresentou  grandes variações para ambos os 

coagulantes e ambas as águas. Dessa forma fica evidente que uma devida avaliação nos 

principais parâmetros pertinentes à formação dos flocos durante o processo de coagulação/ 

floculação auxilia e favorece a etapa de sedimentação, podendo-se trabalhar com 

velocidades de sedimentação superiores à recomendada pela norma NBR 12216, 

diminuindo-se o tempo de permanência da água nos decantadores (e também os custos 

construtivos) e mantendo ou aumentando, em alguns casos, a eficiência do tratamento. 
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5.3 Remoção de arsênio e manganês por clarificação 

De posse das melhores condições experimentais para a remoção de material em 

suspensão pelo tratamento por clarificação nas distintas águas naturais para ambos os 

coagulantes (PAC e SA), foram adicionados diferentes massas de cloreto de manganês II e 

arseniato de sódio, para se obter altas concentrações de Mn+2 e As+5 e realizados os ensaios 

nas condições consideradas ótimas para a remoção de turbidez. Na Tabela 5.10 constam as 

características dos quatro tipos de água de estudo. 

Tabela 5.10 - Parâmetros analisados nas amostras que foram submetidas à clarificação. 

Parâmetro 
Água 

Tipo IA 

Água 

Tipo IB 

Água 

Tipo IIA 

Água 

Tipo IIB 

Turbidez 

(uT) 
13,4 ± 0,5 12,2±0,6 208,4 ± 1,5 201,6±2,6 

Condutividade 

(µS.cm-1) 
156,2 ± 3,5 158,8 ± 2,6 152,3 ± 2,1 149,2 ± 2,8 

Temperatura 

(oC) 
21,2 ± 0,2 21,6 ± 0,3 20,5 ± 0,3 20,9 ± 0,1 

pH 7,2±0,1 7,2±0,0 7,1±0,1 7,1±0,1 

Oxigênio Dissolvido 

(mg.L-1) 
6,5±0,2 6,4±0,4 6,4±0,3 6,3±0,3 

Potencial Redox - 

Eh (mV) 
427±6 436± 4 439±2 435±8 

Alcalinidade Total 

(mg.L-1 CaCO3) 
17,0±0,3 16,6±0,6 16,2±0,2 16,0±0,4 

Cor verdadeira 

           (uC) 
< LQ < LQ < LQ < LQ 

Cor aparente 

(uC) 
28,1±0,6 26,3±0,2 231,3±1,0 242,1±1,2 

Conc. Inicial de 

Manganês (µg.L-1) 
990±12 150±8 1120±14 120±6 

Conc. Inicial de 

Arsênio (µg.L-1) 
157±10 32±5 149±9 36±6 
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Após os ensaios de clarificação realizados no equipamento de Jar Test, foram 

coletadas amostras da água para a análise de pH, turbidez remanescente, concentração 

remanescente de Mn e As com a intenção de avaliar a eficiência de remoção do tratamento 

sem o uso da pré-oxidação com o hipoclorito de sódio. Na  Tabela 5.11 são apresentados os 

valores médios de alguns parâmetros que foram analisados, bem como a porcentagem de 

remoção dos elementos de estudo.  

Tabela 5.11 - Resultados dos ensaios de clarificação em águas de estudo Tipo IA, 

IB, IIA e IIB.  

 Resultados de remoção de 
Manganês 

Resultados de remoção de 
Arsênio  

 
 
Amostra Coagulante 

 
 

pH de 
coagulação 

Concentração 
remanescente de 

Manganês 
 (µg.L-1) 

% 
Remoção 

Concentração 
remanescente de 

Arsênio 
(µg.L-1) 

% 
Remoção 

SA 7,2 ± 0,1 839±14 15 72,6±2,8 54 Tipo 
 IA PAC 7,4 ± 0,2 807±13 18 82,5±3,0 48 

SA 7,2± 0,1 141±4 6 7,8±1,0 76 Tipo 
 IB PAC 7,4± 0,3 137±7 8 9,6±1,4 70 

SA 7,2± 0,2 835±21 25 10,3±0,6 93 Tipo 
IIA PAC 7,4± 0,1 820±19 27 8,2±0,9 94 

SA 7,2 ± 0,1 98±10 19 2,8±0,4 92 Tipo 
IIB PAC 7,5 ± 0,2 89±9 26 2,0±0,4 94 

 

Conforme esperado, os resultados de remoção de turbidez foram na mesma ordem de 

grandeza aos obtidos nos ensaios de otimização dos parâmetros para as águas Tipo I e Tipo 

II. No caso do manganês, os resultados mostraram que aconteceu uma pequena redução 

nas concentrações desse elemento nos ensaios realizados. No valor do Eh da água de 

Estudo (0,4V) e do pH de coagulação, a maior parte da concentração do manganês está 

presente na forma bivalente e portanto, dissolvida. Logo, a remoção de manganês, deve-se 

à adsorção desse elemento ao material particulado presente na amostra ou aos flocos de 

hidróxido de alumínio neutro formado,  tendo em vista que os maiores valores de remoção 

(25, 27, 19, 26%) foram obtidos com águas de maior turbidez.  
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Este comportamento é explicado por diversos autores como Di Bernardo e Dantas 

(2005), Suffet et al. (1995) que estabelecem que o manganês  não é facilmente removido  

se o pH da água for inferior a 8,0, devido à dificuldade de formação dos complexos 

insolúveis desse metal, uma vez que, de acordo com o diagrama de estabilidade 

apresentado na Figura 3.1, na faixa de Eh da água utilizada, de 0,43V (ver Tabela 5.10) o 

manganês encontra-se predominantemente na forma de íon divalente (Mn+2), entretanto 

percebe-se que em pH maior que 8.0 começa haver a formação de óxido-hidróxido de 

manganês (MnO-OH), o que permitiria a sua remoção.  

Sendo assim, devido à dificuldade de remoção de Mn+2 durante os processos 

convencionais de tratamento nas ETA, torna-se necessário a análise de métodos adicionais. 

Nesse estudo utilizou-se a pré-oxidação, na tentativa de elevar o potencial redox do meio, 

possibilitando assim a formação de espécies insolúveis de manganês em valores de pH 

próximos da neutralidade, como aqueles utilizados para a coagulação da água na maioria 

das ETA. 

Pela  observa-se que nos ensaios com água de estudo de baixa turbidez e elevada 

concentração de arsênio, Tipo IA, para a qual as dosagens dos coagulantes foram 

relativamente baixas (4 mg.L-1 de PAC, correspondente a 0,24 mg.L-1 de Al+3 e 15 mg.L-1 

de SA, correspondente a 0,6 mg.L-1 de Al+3) a porcentagem de remoção de As foi pouco 

satisfatória, acarretando na concentração de arsênio maior que a  aceitável na água 

clarificada. O diagrama Eh-pH do arsênio (Figura 3.3) mostra que, no potencial redox e pH 

das águas utilizadas, o arsênio estará presente predominantemente como ácido arsênico 

ionizado, ou seja, na forma de íons arsenato divalentes (HAsO4
2-) ou hidrogeno-arsenato. 

Dessa forma a remoção de arsênio da fase líquida dar-se-á pela sua adsorção na fase sólida 

gerada. 

Conforme pode-se observar na Figura 5.1, apesar do percentual de remoção não ser 

tão elevado nos ensaios com água Tipo IB, onde a concentração inicial de arsênio era 

menor, os resultados conduziram a valores inferiores ao limite preconizado pela Portaria 

2914, que foi destacado pela linha vermelha no gráfico.  
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Figura 5.1 - Concentração de arsênio residual nas amostras de água 

submetidas aos ensaios de clarificação. 

 

Figura 5.2 - Percentual de remoção de Arsênio nas águas submetidas aos 

ensaios de clarificação.  

 

Já para as águas de estudo com elevada turbidez (Tipo IIA e IIB), com o auxílio da 

Figura 5.2 é possível verificar que a tendência da eficiência de remoção é a mesma a partir 

da mesma dose de agente coagulante, sendo superior a 90%, podendo-se afirmar que o 

arsênio foi facilmente removido, provavelmente devido a maior dosagem dos coagulantes 
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(35mg.L-1de PAC, correspondente a 2,1 mg.L-1de Al+3 e 38 mg.L-1de SA, correspondente a 

1,5 mg.L-1de Al+3). A maior dosagem de coagulante leva à  maior formação de hidróxido 

de alumínio e outras espécies que, por sua vez, são capazes de desenvolver cargas 

superficiais positivas, conforme aos dados gráficos dos pontos de carga zero ilustrados na 

figura 5.3, capazes de remover o ânion arsenato dissolvido por adsorção.  Este fato é 

elucidado por alguns autores como Fetter (1999) e Smedley & Kinniburg (2002) que 

estabelecem que a adsorção/dessorção de arsênio de material particulado são as principais 

responsáveis pela diminuição ou elevação das concentrações deste composto em águas. 

Segundo Johnston et al., (2001), a reorganização das cargas elétricas na superfície 

das películas (coatings) do hidróxido e das espécies formadas na coagulação que recobrem 

estes flocos é o principal mecanismo de processo de adsorção  do íon arsenato (HAsO4
-2), 

que se agrega a grupos funcionais presentes nas superfícies dos hidróxidos, formando 

complexos. Este processo é controlado por mudanças na superfície de complexação de 

ponto de carga zero (PCZ) (Cheng et al., 1994), que é dependente do pH. O balanço das 

cargas elétricas no lodo formado pode ser negativo, positivo ou nulo. Quando o balanço é 

nulo tem-se o PCZ (ponto de carga zero), ou seja, uma igualdade entre a quantidade de 

cargas negativas e cargas positivas.  

Sob condições de pH ácidos ou pouco acima da neutralidade (até o ponto de carga 

zero), existe excesso de cargas positivas na superfície sólida, levando à adsorção de 

arsênio, enquanto que em valores de pH mais alcalinos o excesso de grupos OH- na 

superfície dos hidróxidos, propicia a adsorção de cátions e dessorção do arsênio.   

A fundamentação de tal hipótese pode ser sustentada ao analisar os valores de PCZ 

dos lodos gerados por ambos os coagulantes. Os valores de PCZ do lodo gerado com 

sulfato de alumínio (PCZ = 7,75) ou com cloreto de polialumínio (PCZ = 7,90) são 

superiores aos valores de pH usados na coagulação, conforme Figura 5.3 indicando que as 

cargas superficiais dos flocos de lodo nas condições de trabalho eram ligeiramente 

positivas. Como o arsênio, nas condições de estudo, encontra-se predominantemente na 

forma de ânion (HAsO4
-2) as possibilidades de interações eletrostáticas entre os íons de 

arsênio e os lodos gerados ficam evidenciadas. 
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Figura 5.3 - Curva de determinação do Ponto de Carga Zero (PCZ) para o lodo 

gerado pelo Cloreto de Polialumínio (PAC) e para o Sulfato de Alumínio (SA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria autora 

Visando identificar a estrutura com a qual os elementos em estudo eram removidos, 

foram realizados análises de DRX no lodo gerado. A difração de raios X (DRX) é uma 

técnica padrão para caracterizar a estrutura cristalina dos materiais. A técnica de análise 

estrutural por raios-X se baseia na presença de uma rede cristalina ou na periodicidade do 

arranjo atômico. Esta é a principal limitação da técnica, ou seja, a técnica de análise de 

estrutura de difração de raios-X não se aplica à materiais sólidos totalmente amorfos como 

os vidros ou polímeros e nem a líquidos (Martins, 1998). 

Realizando-se ensaios de DRX no lodo formado durante esse processo de tratamento 

utilizando-se águas de elevada turbidez, mesmo com concentrações bastante altas de 

arsênio na água bruta, não foi possível visualizar a maneira como esse elemento encontra-

se no precipitado formado, conforme pode-se observar na Figura 5.4. Esse fato deve-se à 

baixa sensibilidade do equipamento e à pequena quantidade dos elementos em relação à 

7,90 7,90 
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massa total de lodo formado. Já para o manganês, foi possível verificar que, conforme 

previsto pelo diagrama de estabilidade representado na Figura 3.1, o mesmo pode ser 

removido pela formação de um precipitado, que, de acordo com o resultado do DRX, é a 

birnessita, um mineral de óxido de manganês podendo estar junto com o cálcio, potássio e 

sódio. Possui fórmula química geral representada por (Na0,3Ca0,1K0,1)(Mn4+,Mn3+)2O4·1,5 

H2O. A birnessita apresenta-se com a coloração marrom escura ou preta, podendo ser 

encontrada em alguns lagos, oceanos e águas subterrâneas devido à precipitação do 

manganês, em consequência da oxidação do manganês solúvel. 

Figura 5.4 - Resultados dos ensaios de DRX com os lodos gerados no 

tratamento com os coagulantes PAC (frasco I) e SA (frasco II). 
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Em pH igual ou inferior a 7,9, a eficiência de remoção de As(V), usando os agentes 

coagulantes à base de sais de  alumínio, como os que foram usados nesse estudo, é 

consideravelmente elevada. No entanto, para águas com pH superior a 7,9 espera-se um 

ligeiro aumento na concentração de arsênio residual à medida que o pH aumenta, uma vez 

que a carga superficial do lodo gerado tende a ser negativa, provocando maiores 

dificuldades quanto à adsorção. Dessa maneira, conforme Garelick et al., 2005 e Johnston 

et al., 2001 afirmam, o pH em que se desenrola a coagulação é fundamental para a 

eficiência de remoção, apesar de tornar-se menos elucidada quando há grandes quantidades 

de sólidos de alumínio com cargas positivas formados.  

Uma hipótese para explicar os maiores valores de eficiência de remoção para o 

arsênio nas águas com turbidez elevada é o mecanismo de formação dos flocos, que torna-

se mais elucidado em águas onde a concentração de material em suspensão é maior.  Nesse 

caso, a formação de espécies carregadas positivamente que são responsáveis por 

promoverem a desestabilização das partículas, garantem a formação dos flocos, 

culminando em maiores valores de eficiências de remoção do arsênio quando a dose de 

coagulante é mais elevada, que podem ser justificados pelas melhores condições de 

formação de seus flocos, o que conduz a uma maior área superficial para a adsorção do 

arsenato. 

Os ensaios de adsorção do HAsO4
-2, utilizando os lodos gerados através da 

coagulação com o PAC e com o SA  como adsorvente, confirmam que ocorreu interação 

provavelmente eletrostática  dos ânions  arsenato e das partículas positivas do lodo gerado 

conforme pode-se observar as curvas de adsorção apresentadas nas Figuras 5.5 e 5.6. 

Um material adsorvente deve ter como característica a capacidade de acumular 

substâncias em sua superfície. Tal capacidade de adsorção pode ser obtida através da 

quantidade de material adsorvido por massa de adsorvente (qe) em função da concentração 

de adsorvato em equilíbrio na solução (Ce). Essa expressão é denominada isoterma de 

adsorção (Letterman, 1999), que demonstra a relação de equilíbrio entre a concentração na 

fase fluida e a concentração nas partículas adsorventes, a uma dada temperatura.  

O modelo de Langmuir assume uma energia de adsorção uniforme na superfície, sem 

interação entre as moléculas adsorvidas, além de ser constante em todos os sítios e ocorrer 

em monocamada (Hamdaoui et al., 2008; Do, 1998). 
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O modelo de Freundlich é uma descrição empírica da relação entre a adsorção de um 

composto na fase sólida e sua concentração de equilíbrio na fase líquida. Considera a 

existência de uma estrutura de multicamadas e não prevê a saturação da superfície 

(Inglezakis e Poupoulos, 2006, Tavares et al., 2003). O modelo considera o sólido 

heterogêneo e sua expressão é uma equação exponencial que assume que, com o aumento 

da concentração do adsorvato, ocorre também o aumento da concentração de adsorvato na 

superfície do adsorvente (Hamdaoui et al., 2008). 
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                                                  Fonte: Própria autora 

 

Figura 5.5 - Curvas de Isoterma do HAsO4
-2 utilizando o lodo gerado nos 

ensaios com o coagulante SA. 
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Figura 5.6 - Curvas de Isoterma do HAsO4
-2utilizando o lodo gerado nos ensaios com o 

coagulante PAC.  
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Fonte: Própria autora 

 Observando os valores do fator de separação adimensional (R2), pode-se afirmar que, 

dentre os modelos utilizados, o modelo de Langmuir foi o que apresentou os melhores 

ajustes aos dados experimentais para o processo de adsorção do arsenato em todos os dois 

lodos gerados. Já seria esperado tal modelo uma vez que o adsorvente está em excesso e 

está associado à adsorção homogênea e em monocamada e, de acordo com os parâmetros 

obtidos possui uma capacidade de adsorção máxima (qmax) de 5,3 mg.g-1de arsenato para o 

lodo de SA e de 7,0 mg.g-1para o lodo de PAC. 

Os valores da quantidade máxima adsorvida, encontrados neste trabalho, estão 

próximos daqueles observados para o hidróxido de ferro granulado (5,0 mg.g-1),  mas bem 

abaixo dos encontrados para o óxido de Ce(IV) contendo ferro (70,4 mg.g-1), conforme 

reportado por Yokov et al (2004). Além disso, os valores de qmax obtidos neste trabalho 
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estão  acima dos valores relatados por Kundu et al.(2004), para a pasta de cimento Portland 

(3,98 mg.g-1).  

Os valores da quantidade máxima adsorvida de arsenato para os lodos gerados com 

ambos os coagulantes são maiores que boa parte dos adsorventes; no caso do hidróxido de 

ferro os valores são praticamente os mesmos. Entretanto, as vantagens da adsorção no lodo 

gerado durante a sedimentação em relação aos adsorventes comparados estão na geração 

do mesmo durante o tratamento convencional de água. 
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5.4 Remoção dos elementos em estudo com a oxidação precedendo a 

clarificação 

Os parâmetros que foram analisados nas águas de estudo estão discriminados na 

tabela 5.12.  

Tabela 5.12 - Parâmetros analisados nas amostras submetidas à oxidação e 

clarificação.  

Parâmetro 
Água 

Tipo IA 

Água 

Tipo IB 

Água 

Tipo IIA 

Água 

Tipo IIB 

Turbidez 

(uT) 
12,6±0,8 12,1±0,9 204,3±2,2 209,1±1,5 

Condutividade 

    (µS.cm-1) 
158,1±2,2 158,9 ±1,6 156,8±2,4 159,2±3,3 

Temperatura 

(oC) 
20,6±0,1 20,6 ± 0,3 20,2 ± 0,2 20,4±0,3 

pH 7,2 ± 0,1 7,2 ± 0,1 7,3 ± 0,1 7,2±0,0 

Oxigênio 

Dissolvido 

(mg.L-1) 

6,9±0,1 6,6±0,3 6,4±0,2 6,5±0,4 

Potencial 

Redox - Eh 

(mV) 

437±3 433±4 436±5 434±8 

Alcalinidade 

Total 

(mg.L-1 

CaCO3) 

16,5±0,4 16,9±0,2 16,5±0,1 16,2±0,3 

Cor 

verdadeira 

           (uC) 

< LQ < LQ < LQ < LQ 

Cor aparente 

(uC) 
24,2±0,4 25,1 ±0,7 228,3±2,8 231,2±1,3 
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As tabelas 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16, apresentam os valores médios de concentrações 

remanescentes de manganês e arsênio e as porcentagens de remoção obtidas para todas as 

concentrações de cloro utilizadas, nos respectivos tempos de contato para os dois 

coagulantes para os quatro diferentes tipos de água. 

Para as amostras de água Tipo IA e IIA nas quais foi promovida a pré-oxidação, a 

concentração de manganês foi parcialmente reduzida já nos menores tempos de contato. É 

possível conjeturar que o tempo de contato nas condições dos ensaios realizados não teve 

grande influência na remoção do metal podendo-se presumir que, para o referido pH da 

água de estudo, a quantidade máxima de manganês a ser removida pela pré-oxidação foi 

obtida praticamente em tempo de contato de 5 minutos. 

Quando o hipoclorito de sódio é adicionado à água, ocorre uma reação de hidrólise 

na qual são produzidos íons hidroxilas, culminando em um ligeiro aumento de pH, fato que 

contribui positivamente para a remoção de manganês.  

 Em relação à concentração inicial de cloro observa-se que, no valor de pH em que o 

experimento foi realizado, mesmo quando a dosagem é consideravelmente maior que a 

requerida pela estequiometria, o percentual de remoção de Mn+2 quando a concentração 

inicial desse elemento é elevada ainda é insuficiente para adequar a água de estudo ao 

limite máximo de concentração tolerável de manganês, exigido pela Portaria 2914. 

Para as amostras de água Tipo IB e IIB nas quais foi promovida a pré-oxidação, 

conforme evidenciado na Tabela 5.16 a concentração de Mn+2 remanescente foi sofrendo 

um decréscimo pouco expressivo à medida que o tempo de contato aumentava. Com 

raciocínio análogo ao realizado para as águas de estudo Tipo IIA, pode-se observar que a 

diferença no percentual de remoção de manganês nos diferentes tempos de contato 

parecem não ser significativos e para comprovação foi realizado testes de hipótese. 

A oxidação de Mn2+ levou à formação de MnO2 (sólido), implicando 

consequentemente na remoção de manganês, por isso a adição de cloro resultou em 

aumento da remoção para ambas as águas e ambos os coagulantes. Contudo, o aumento da 

dose de cloro e do tempo de contato pouco afetaram a remoção, indicando, inicialmente  

que a menor dosagem e tempo foram suficientes.
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Tabela 5.13 - Resultados dos ensaios da oxidação precedendo a clarificação para águas de estudo Tipo IA. 

 

Conc. Inic. de manganês = 972 ±10 µg. L
-1 Conc. Inic.  de arsênio =  131±6 µg. L

-1 
SA PAC SA PAC 

Conc. 
Inic. 

Cloro 
(mg.L

-1
) 

Conc. 
Final 
Cloro  

(mg.L
-1

) 

Tempo  
de 

oxidação 
pH após o 
tempo de 
contato 

Conc. 
Remanes. 

% 
remoç 

Conc. 
Remanes. 

% 
remoç 

Conc. 
Remanes. 

% 
remoç 

Conc. 
Remanes. 

% 
remoç. 

0,0 0,0 - 7,30 831±5 23,9 812±3 25,6 63±5 52,3 69±3 47,3 
5 7,70 613±6 36,9 593±15 39,0 64±5 51,4 71±4 45,8 
30 7,69 607±6 37,6 583±15 40,0 65±3 50,8 70±4 46,8 
60 7,60 601±12 38,1 580±10 40,3 65±4 50,6 71±3 45,9 

2,5 2,0 

120 7,52 570±10 41,4 563±6 42,0 64±3 51,3 72±2 45,2 
5 7,74 607±6 37,6 593±15 39,0 64±3 51,4 70±5 46,4 
30 7,70 603±12 37,9 590±17 39,3 65±3 50,5 72±4 45,3 
60 7,65 601±19 38,1 593±12 39,0 64±3 51,5 71±5 45,7 

3,0 2,4 

120 7,57 573±23 41,0 563±6 42,0 65±4 50,4 71±5 46,1 
5 7,86 580±26 40,3 567±12 41,7 64±6 50,9 71±5 45,5 
30 7,80 603±12 37,9 553±6 43,1 65±3 50,8 71±5 45,7 
60 7,75 597±6 38,6 560±26 42,4 64±4 51,1 71±5 45,5 

3,7 2,7 

120 7,69 577±12 40,7 550±10 43,4 65±4 50,8 70±5 46,7 
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Tabela 5.14 - Resultados dos ensaios da oxidação precedendo a clarificação para águas de estudo Tipo IB.  

Conc. Inic. de manganês = 147±4 µg.L
-1 Conc. Inic.  de arsênio =  33±4 µg.L

-1 
SA PAC SA PAC 

Conc. 
Inic. 

Cloro 
(mg.L

-1
) 

Conc. 
Final 
Cloro  

(mg.L
-1

) 
Tempo  

de 
oxidação 

pH após 
o tempo 

de 
contato Conc. 

Remanes. 
% 

remoç 
Conc. 

Remanes. 
% 

remoç 
Conc. 

Remanes. 
% 

remoç 
Conc. 

Remanes. 
% 

remoç. 
0,0 0,0 - 7,26 98±10 18,8 89±4 25,7 7±2 75,2 10±1 71,2 

5 7,70 56±4 62,0 50±4 66,0 9±1 73,7 10±1 71,2 
30 7,66 54±5 63,6 48±4 67,7 8±2 74,7 10±2 69,2 
60 7,62 53±3 64,2 46±2 68,8 8±2 74,2 10±2 71,2 

2,6 2,3 

120 7,58 50±5 66,1 44±3 69,8 8±2 74,7 10±3 70,2 
5 7,79 54±3 63,3 49,5±3 66,3 9±2 73,2 10±2 71,2 

30 7,71 48±4 67,2 44,8±2 69,5 9±2 72,7 10±3 71,2 
60 7,69 47±5 67,8 44,2±2 70,0 9±2 72,7 10±3 70,2 

2,9 2,6 

120 7,63 47±5 68,4 42,2±1 71,3 9±2 73,2 10±3 71,2 
5 7,84 47±3 68,1 43,3±3 70,5 9±2 72,7 10±3 69,7 

30 7,78 46±3 68,7 42,7±2 71,0 9±2 73,7 10±2 69,2 
60 7,74 45±3 69,3 42,0±2 71,4 8±2 75,8 11±2 67,2 

3,6 3,2 

120 7,71 43±2 70,5 41,2±2 72,0 9±2 73,7 11±1 67,7 
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Tabela 5.15 - Resultados dos ensaios da oxidação precedendo a clarificação para águas de estudo Tipo IIA. 

Conc. Inic. de manganês = 1092 ±26 µg.L
-1 Conc. Inic.  de arsênio =  157±7 µg.L

-1 
SA PAC SA PAC 

Conc. 
Inic. 

Cloro 
(mg.L

-1
) 

Conc. 
Final 
Cloro  

(mg.L
-1

) 

Tempo  
de 

oxidação 
pH após o 
tempo de 
contato 

Conc. 
Remanes. 

% 
remoç 

Conc. 
Remanes. 

% 
remoç 

Conc. 
Remanes. 

% 
remoç 

Conc. 
Remanes. 

% 
remoç. 

0,0 0,0 - 7,33 831±5 23,9 812±3 25,6 20±2 87,0 17±1 89,0 
5 7,72 454±15 58,4 433±11 60,4 25±2 84,3 22±1 86,2 

30 7,71 450±11 58,8 440±24 59,7 22±3 86,0 23±2 85,6 
60 7,62 449±29 58,9 414±12 62,1 20±3 87,3 19±2 87,7 

2,5 1,9 

120 7,51 446±7 59,2 416±19 61,9 21±1 86,4 19±3 87,8 
5 7,77 452±8 58,6 432±6 60,4 26±1 83,7 21±1 86,6 

30 7,71 459±24 58,0 420±8 61,5 25±2 84,3 20±3 87,0 
60 7,67 450±9 58,8 423±27 61,2 23±2 85,1 20±2 87,1 

3,0 2,2 

120 7,55 454±29 58,4 423±31 61,3 22±3 86,0 19±1 87,9 
5 7,86 430±17 60,6 429±14 60,7 20±1 87,5 18±1 88,3 

30 7,81 440±19 59,7 427±25 60,9 19±2 87,7 19±3 88,1 
60 7,77 442±40 59,5 408±8 62,6 21±4 86,6 18±1 88,5 

3,7 2,6 

120 7,72 423±9 61,2 393±6 64,0 22±1 86,2 18±2 88,7 
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Tabela 5.16 - Resultados dos ensaios de pré-oxidação mais  clarificação utilizando-se a água de estudo Tipo IIB. 

Conc. Inic. de manganês = 145±5 µg.L
-1

 Conc. Inic.  de arsênio =  30±7 µg.L
-1 

SA PAC SA PAC 
Conc. 
Inic. 

Cloro 
(mg.L

-1
) 

Conc. 
Final 
Cloro  

(mg.L
-1

) 
Tempo  

de 
oxidação 

pH após 
o tempo 

de 
contato Conc. 

Remanes. 
% 

remoç 
Conc. 

Remanes. 
% 

remoç 
Conc. 

Remanes. 
% 

remoç 
Conc. 

Remanes. 
% 

remoç. 
0,0 0,0 - 7,26 98±10 18,8 89±4 25,7 2±1 92,2 2±1 93,5 

5 7,70 43±5 71,0 38±4 73,9 3±1 89,4 3±1 89,8 
30 7,66 39±5 73,2 38±7 74,4 3±0 90,6 3±1 89,3 
60 7,62 32±4 78,2 29±4 80,0 3±1 91,4 3±0 91,3 

2,6 2,3 

120 7,58 27±5 81,4 26±5 82,5 3±1 89,3 2±1 92,4 
5 7,79 37±6 74,6 35±1 76,4 4±1 88,2 2±1 92,6 

30 7,71 37±4 74,6 35±6 76,2 3±2 89,7 2±0 92,2 
60 7,69 28±7 81,0 28±4 81,0 3±0 91,0 2±0 92,1 

2,9 2,6 

120 7,63 24±6 83,7 23±6 84,1 2±1 92,2 2±0 93,2 
5 7,84 36±11 75,5 36±11 75,7 2±1 92,6 2±0 92,8 

30 7,78 35±5 76,2 24±2 83,7 2±0 92,2 2±0 92,8 
60 7,74 28±10 81,2 20±5 86,4 2±0 92,1 2±1 93,2 

3,6 3,2 

120 7,71 27±5 81,4 21±4 85,9 2±1 93,6 2±1 93,1 
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Tabela 5.17 - Resultados dos ensaios de pré-oxidação mais  clarificação utilizando-se a água de estudo Tipo III. 

Conc. Inic.  de arsênio = 328±16 µg.L
-1
 

SA PAC 
Conc. Inic. 

Cloro 
(mg.L

-1
) 

Conc. 
Final 
Cloro 

(mg.L
-1

) 

Tempo  
de 

oxidação 
pH Conc. 

Remanes. %remoção pH Conc. 
Remanes. %remoção 

0,0 0,0 0 7,26 307±2 6,4 7,42 297±1 9,5 
5 7,24 297±2 9,6 7,46 286±8 12,9 
30 7,31 291±8 11,4 7,44 280±9 14,5 
60 7,33 284±3 13,4 7,48 271±16 ‘7,4 

0,0 0,0 

120 7,33 274±1 16,6 7,48 267±8 18,7 
5 7,52 68±7 79,2 7,74 47±2 85,8 
30 7,61 69±9 79,0 7,72 45±4 86,2 
60 7,62 61±8 81,4 7,64 38±1 88,3 

2,6 2,2 

120 7,51 55±4 83,2 7,61 34±3 89,6 
5 7,64 69±9 78,9 7,84 40±2 87,9 
30 7,71 67±7 79,7 7,74 33±6 89,8 
60 7,63 63±4 80,9 7,56 41±3 87,5 

2,9 2,5 

120 7,63 56±6 82,9 7,51 37±3 88,6 
5 7,91 72±6 78,0 7,94 40±2 87,8 
30 7,91 73±7 77,8 6,94 39±2 88,0 
60 7,82 64±4 80,5 7,78 34±3 89,5 

3,6 3,3 

120 7,66 55±4 83,4 7,76 33±2 90,0 
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Tabela 5.18 -   Resultados dos ensaios de pré-oxidação mais  clarificação utilizando-se a água de estudo Tipo III. 

Conc. Inic.  de arsênio = 173±12 µg.L
-1
 

SA PAC 
Conc. Inic. 

Cloro 
(mg.L

-1
) 

Conc. Final 
Cloro 

(mg.L
-1

) 

Tempo  
de 

oxidação 
pH Conc. 

Remanes. %remoção pH Conc. 
Remanes. %remoção 

0,0 0,0 0 7,22 154±5 11,2 7,44 149±1 13,7 
5 7,27 149±2 13,5 7,42 142±2 18,1 

30 7,35 146±3 15,4 7,46 138±4 20,1 
60 7,39 141±9 18,7 7,42 135±4 21,7 

0,0 0,0 

120 7,41 135±4 21,7 7,44 129±2 25,2 
5 7,46 19±5 89,2 7,71 13±3 92,3 

30 7,55 15±6 91,4 7,68 10±2 94,0 
60 7,52 10±2 94,2 7,63 9±1 94,9 

2,6 2,4 

120 7,55 8±3 95,5 7,65 8±2 95,2 
5 7,54 14±3 92,0 7,83 13±3 92,4 

30 7,61 14±4 92,0 7,66 13±3 92,4 
60 7,60 12±3 93,4 7,68 12±3 93,2 

2,9 2,7 

120 7,63 7±2 95,8 7,61 6±2 96,6 
5 7,81 10±3 94,0 7,86 11±2 93,4 

30 7,82 14±5 92,1 7,92 11±2 93,7 
60 7,72 12±6 93,1 7,94 9±2 94,9 

3,6 3,4 

120 7,67 8±4 95,5 7,88 8±2 95,2 
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Observa-se pelos dados das Tabelas 5.17 e 5.18 que as porcentagens de remoção de 

arsênio III  tornam-se praticamente constantes para as concentrações de hipoclorito de 

sódio dosadas. Os resultados mostrados indicam que a oxidação e  consequente remoção 

do arsênio III também ocorre na ausência do hipoclorito de sódio, porém a reação é mais 

lenta que na presença do mesmo.  

Um fator que explica a oxidação do As(III) na ausência do hipoclorito de sódio é  

que, nos jarros do aparelho Jar Test, as amostras de água são agitadas e entram em contato 

com o oxigênio do ar todo o tempo. Esta pequena oxidação é também explicada pela 

presença de oxigênio dissolvido na água. A presença de O2 na oxidação do As(III) a As(V) 

é termodinamicamente favorável mas cineticamente lenta (BISSEN et al., 2001). Neste 

caso a taxa de oxidação do As(III) é extremamente lenta. O estudo vem, portanto, reforçar 

a hipótese de que a adição de hipoclorito de sódio como agente oxidante é imprescindível 

para permitir uma oxidação mais eficiente do As(III). 

Observando os dados dessa tabelas verifica-se que, quanto maior a concentração de 

As(III) inicial, maior é a concentração residual do mesmo. Sendo assim, esses resultados 

indicam que essa técnica é mais adequada para valores mais baixos de concentração de 

arsênio.  

 

5.4.1  Análise estatística quanto à remoção de manganês com pré-oxidação + 

clarificação.  

Partindo da premissa de avaliar se um dos coagulantes, PAC ou SA, é mais eficiente 

na etapa de clarificação após a pré-oxidação para águas com elevada turbidez, quanto à 

remoção de manganês, tomaram-se dois conjuntos de dados com 144 amostras cada e 

determinou-se a diferença no percentual de remoção de manganês utilizando cada um 

desses coagulantes, admitindo-se que os dados seguem a distribuição normal. Esses dados 

estão evidenciados na Figura 5.7, onde consta ainda a média das diferenças de remoção 

desses dois coagulantes, o limite inferior da diferença (média – erro) e o limite superior 

(média + erro). 



80 
 

 

 
 

Figura 5.7 Comparação do desempenho dos coagulantes PAC e SA na remoção de 

Mn na clarificação pós oxidação. 

 

Aparentemente, na etapa de clarificação após a oxidação quando o coagulante PAC é 

utilizado, o percentual de remoção de manganês é maior, situação sustentada pelas 

diferenças positivas quando subtraiu-se o percentual de remoção com o coagulante PAC 

pelo percentual de remoção com o SA. No entanto, foi realizado um teste de hipóteses para 

confirmar essa suposição.  

Para o PAC, o percentual de remoção de manganês apresentou média geral 

(considerando água de estudo IIA e IIB) de 70,7% e variância de 1,0%. Já para o SA esses 

valores foram de, respectivamente, 68,4 e 1,0%. Sendo assim,  

H0: µPAC - µSA = 0 ou  H0: µPAC =  µSA, isto é, os coagulantes apresentam o mesmo 

percentual médio de remoção 

H1: µPAC - µSA > 0 ou  H1: µPAC >  µSA, ou seja, o coagulante PAC é mais eficiente 

que o SA. 

A estatística do teste  baseia-se no cálculo de z0. 
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Tem-se que z0,05 = 1,64. Logo, como zo > 1,64, rejeita-se H0: µPAC =  µSA com α = 

0,05 e comprovou-se que o percentual de remoção de manganês pelo coagulante PAC é 

significativamente superior aquele obtido com a utilização do SA.  

Com a confirmação da melhor eficiência do coagulante PAC para a remoção de 

manganês em águas com elevada turbidez e afim de legitimar as percepções analisadas, 

realizaram-se testes estatísticos com os resultados observados nos ensaios onde a oxidação 

precedia a clarificação com o coagulante PAC. O objetivo foi encontrar uma relação entre 

a concentração de manganês residual em função da concentração inicial de manganês, da 

dose de cloro e do tempo de contato, quando utilizava-se o PAC como coagulante na etapa 

posterior.  

Para tanto, foi proposto um modelo de regressão linear múltipla similar àquela 

representada na Equação 11, onde Y é a concentração residual de manganês em µg.L-1 , x1 

é a concentração inicial desse metal em µg.L-1, x2 é a dose de cloro aplicada em mg.L-1, x3 

é o tempo em minutos e β0, β1, β2 e β3  são os regressores a serem estimados. Em especial, 

tem-se que β0 é  igual a zero uma vez que esse é o valor esperado de Y quando as variáveis 

x1, x2 e x3 forem nulas. A Tabela 5.19 apresenta os resultados obtidos dessa regressão. 

Tabela 5.19 - Teste de significância ANOVA 

Fonte de 
variação 

Graus de 
liberdade 

Soma 
quadrática 

Média 
Quadrática F 

F de 
significação 

Regressão 3,00 12920182,30 4306727,43 18216,16 0,00 
Resíduo 141,00 33335,70 236,42   

Total 144,00 12953518,00       
 

Sendo assim, já que o valor p (F de significância) é igual a zero, ao nível de 5%, é 

possível afirmar que a concentração residual de manganês é linearmente relacionada a pelo 

menos uma das variáveis de estudo consideradas, logo, realizou-se novos testes estatísticos 

a fim de verificar a significância das variáveis para o modelo (Tabela 5.20).  
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Tabela 5.20 - Teste de significância para as variáveis.           

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 
Variável X 1 0,415968919 0,00267154 155,7037717 1,1377*10-159 
Variável X 2 -10,04596779 0,051224598 -11,80178277 8,70692*10-23 
Variável X 3 -0,028965914 0,029449267 -0,983586909 0,327003414 
 

Os valores p obtidos sugerem que, ao nível de 5%, as variáveis x1 (concentração 

inicial do metal) e x2 (dose de cloro) são significativas para o modelo, o que não é válido 

para a variável x3 (tempo de contato) que, por isso, será excluída do modelo. Desse modo, 

novos regressores foram estimados sob essa nova condição e mostrados na Tabela 5.21.  

Tabela 5.21 - Teste de significância da regressão para as variáveis x1 e x2. 

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 
Variável X 1 0,42 0,00 155,76 1,3509*10-160 
Variável X 2 -10,54 0,09 -15,34 6,2140*10-32 

 

O coeficiente da variável x1 igual a 0,42 indica que, mantida a dose de cloro, o 

aumento da concentração inicial de manganês em 1µg.L-1 implica no aumento da 

concentração residual de manganês em 0,42 µg.L-1. Analogamente, mantida fixa a 

concentração inicial de manganês, o aumento da dose de cloro em 1mg.L-1 implica na 

redução da concentração de manganês em 10,54µg.L-1.  

Quanto à qualidade do ajuste do modelo de regressão proposto, mais de 99% da 

variabilidade da concentração residual de manganês, naquelas condições pode ser 

explicada pelas variáveis concentração inicial do metal e dose de cloro, conforme revela a 

Tabela 5.22. 

Tabela 5.22 - Valores dos coeficientes de determinação do modelo proposto 

 

 

 

 

Estatística de regressão 
R múltiplo 0,9987036 
R-Quadrado 0,9974089 
R-quadrado ajustado 0,9903484 
Observações 144 
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A qualidade do ajuste do modelo fica ainda mais evidenciada quando é observada a 

Figura 5.8, onde destaca-se os valores reais obtidos para a concentração residual de 

manganês e os valores previstos pelo modelo, constatando que não ocorreram  

significativos desvios da normalidade nos dados obtidos. 

 

Sendo assim, elaborou-se a equação 13, que é adequada para predizer futuras 

observações em relação à concentração residual de manganês a partir de valores 

particulares de concentração inicial desse elemento com doses conhecidas de cloro, 

sabendo-se que, após a oxidação, a amostra será submetida à clarificação com cloreto de 

polialuminio, nas condições do estudo, onde a concentração inicial de manganês encontra-

se em µg.L-1e a dose de cloro aplicada em mg.L-1 

Conc. Residual de Mn = 0,42*(Conc. Inicial de Mn) - 10,54*(Dose de cloro aplicada) 

(13) 

Tendo em vista a recomendação da Portaria 2914 em relação ao teor máximo de 

cloro na água potável, que é de 2 mg.L-1, e levando em consideração uma redução média 

de 10% na concentração de cloro livre após a dosagem e oxidação, pode-se afirmar que a 

dose máxima de cloro que pode ser aplicada é de 2,2 mg.L-1. Dessa maneira, é possível 

prognosticar que, para que a remoção de manganês pela técnica “pré-oxidação + 

Figura 5.8 -  Comparação entre os valores reais de concentração residual de 

manganês e os valores previstos pelo modelo proposto. 
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clarificação com PAC” seja suficiente para adequar a água potável ao limite máximo 

permitido desse elemento na água de abastecimento, a concentração inicial de manganês na 

água bruta deve ser inferior a 293 µg.L-1, permitindo concluir que a equação é mais 

adequada para valores mais baixos de concentração de manganês. Caso o afluente à 

estação tenha valores do referido metal mais elevados, o responsável pela ETA deve 

recorrer a outras técnicas de remoção. 

5.4.2 Análise estatística quanto à remoção de Arsênio V 

Com o intuito de analisar se a etapa de pré-oxidação em águas com elevada turbidez 

em relação à remoção de arsênio apresentava relevância significativa tomou-se dois 

conjuntos de dados com 48 amostras cada e determinou-se a diferença do percentual de 

remoção de arsênio apenas com a clarificação e com a oxidação com hipoclorito de sódio 

precedendo esta, utilizando o coagulante PAC. Esses dados estão evidenciados na Figura 

5.9, onde consta ainda a média das diferenças de remoção dessas duas situações, o limite 

inferior da diferença (média – erro) e o limite superior (média + erro). 

Figura 5.9 - Comparação dos percentuais de remoção de As+5 através da clarificação 

com remoção onde a oxidação precede a clarificação, utilizando-se o coagulante PAC. 

 

 

Aparentemente, quando a etapa de clarificação utilizando o PAC como coagulante é 

aplicada isoladamente, o percentual de remoção de arsênio V é maior, situação sustentada 

pelas diferenças sempre positivas quando subtraiu-se o percentual de remoção etapa de 
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clarificação pelo percentual de remoção com a oxidação precedendo a clarificação. No 

entanto, foi realizado um teste de hipóteses para confirmar essa suposição.  

Para a etapa de clarificação o percentual de remoção de arsênio V com o PAC 

apresentou média geral (considerando água de estudo IIA e IIB) de 94,7% e variância de 

0,02%. Já para a etapa onde a oxidação precedia a clarificaçao esses valores foram de, 

respectivamente, 86,8 e 0,02%. Sendo assim,  

H0: µClar. – µOxi+Clar. = 0 ou  H0: µClar. =  µOxi+Clar, isto é, as etapas apresentam o 

percentual médio de remoção semelhante. 

H1: µClar. – µOxi+Clar.  > 0 ou  H1: µClar. > µOxi+Clar, ou seja, a etapa de clarificação por si 

só é mais eficiente que precedida da oxidação com hipoclorito de sódio. 

A estatística do teste baseia-se no cálculo de z0. 
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Tem-se que z0,05 = 1,64. Logo, como zo > 1,64, rejeita-se H0: µClar. =  µOxi+Clar, com α 

= 0,05 e comprovamos que o percentual de remoção de arsênio através da etapa de 

clarificação por si só é significativamente superior àquele obtido com a oxidação 

antecedendo a referida etapa. Conforme demonstrado anteriormente, a reação de hidrólise 

que ocorre com o hipoclorito provoca um leve aumento no pH da mistura que contribui 

para a diminuição da remoção de arsênio uma vez que fica muito próximo do ponto de 

carga zero do lodo gerado, o que enfraquece a capacidade do mesmo em adsorver as ânions 

de arsênio presentes.  

5.4.3 Análise estatística quanto à remoção de Arsênio III 

De maneira semelhante à realizada com o manganês, foi avaliado se um dos 

coagulantes, PAC ou SA, é mais eficiente na etapa de clarificação após a pré-oxidação para 

águas com baixa turbidez, quanto à remoção de arsênio III. Dessa forma, utilizou-se dois 

conjuntos de dados com 96 amostras cada e determinou-se a diferença no percentual de 

remoção de arsênio III utilizando cada um desses coagulantes. Esses dados estão 

demonstrados na Figura 5.10, onde inclui-se a média das diferenças de remoção desses 
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dois coagulantes, o limite inferior da diferença (média – erro) e o limite superior (média + 

erro). 

Figura 5.10 - Comparação do desempenho dos coagulantes PAC e SA na 

remoção de arsênio III na clarificação pós oxidação. 

 

Realizando uma análise superficial, é possível verificar que, na etapa de clarificação 

após a oxidação, quando o coagulante PAC é utilizado, o percentual de remoção de arsênio 

é similar a quando se utiliza o SA, justificando a boa distribuição das diferenças quando 

subtraiu-se o percentual de remoção com o coagulante PAC pelo percentual de remoção 

com o SA. No entanto, foi realizado um teste de hipóteses para confirmar essa suposição.  

Para o PAC, o percentual de remoção de arsênio apresentou média geral de 70,2% e 

variância de 10,1%. Já para o SA esses valores foram de, respectivamente, 63,5 e 8,8%. 

Sendo assim,  

H0: µPAC - µSA = 0 ou  H0: µPAC =  µSA, isto é, os coagulantes apresentam o mesmo 

percentual médio de remoção 

H1: µPAC - µSA > 0 ou  H1: µPAC >  µSA, ou seja, o coagulante PAC é mais eficiente 

que o SA. 

A estatística do teste está atrelada ao cálculo de z0. 
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Tem-se que z0,05 = 1,64. Logo, como zo = 1,64, aceita-se H0: µPAC =  µSA com α = 

0,05 e comprovamos que o percentual de remoção de arsênio III pelo coagulante PAC é 

estatisticamente semelhante aquele obtido com a utilização do SA.  

Com a confirmação da eficiência semelhante do coagulante PAC e SA para a 

remoção de arsênio em águas com baixa turbidez e a fim de legitimar as percepções 

analisadas, realizou-se testes estatísticos com os resultados observados nos ensaios onde a 

oxidação precedia a clarificação com os coagulante PAC e SA, visando encontrar uma 

relação entre a concentração de arsênio III residual em função da concentração inicial de 

arsênio III, da dose de cloro e do tempo, quando utilizava-se o PAC ou SA como 

coagulante na etapa posterior.  

Para tanto, foi proposto um modelo de regressão linear múltipla, obtendo-se as 

seguintes equações para predizer futuras observações para o PAC (equação 16). 

Conc. Residual de As(III) = 0,18*(Conc. Inicial de As(III)) – 5,96*(Dose de cloro)  

(16) 

Embora apenas pouco mais de 89% das observações se ajustem ao modelo, pode-se 

afirmar ao nível de confiança de 5%, que existe relação linear entre aquelas variáveis 

porém, intervalos mais precisos seriam necessários. A qualidade do ajuste do modelo fica 

ainda mais evidenciada quando é observado na Figura 5.8, onde são lançados os valores 

reais obtidos para a concentração residual de arsênio III, os valores previstos pelo modelo e 

o VMP para o arsênio, constatando que, em algumas situações, ocorreram desvios 

consideráveis da normalidade nos dados obtidos.  

Com raciocínio semelhante à análise realizada para o manganês, é possível predizer 

que a técnica “oxidação com hipoclorito de sódio + clarificação”, nas condições desse 

estudo, é capaz de adequar águas com até 128 µg.L-1 de arsênio III ao VMP da portaria 

vigente no Brasil. Sendo assim o processo pode ser aplicado a diversas águas de minas, 

bicas e rios da região do Quadrilátero Ferrífero, porém não a todas, uma vez que estudos 

anteriores já reportaram valores bem superiores a este, como 1200 µg.L-1 (Pereira, 2005). 
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Figura 5.11 - Comparação entre os valores reais de concentração residual de 

manganês e os valores previstos pelo modelo proposto. 
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6   CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 Por meio da otimização do tratamento por clarificação para remoção de turbidez foi 

possível concluir que, dentre os dois coagulantes estudados, o PAC apresentou melhores 

resultados no tratamento, pois utilizou menores doses de coagulante e tempos de 

floculação e sedimentação reduzidos quando comparado ao SA. Contudo, com a 

aplicação de qualquer um dos coagulantes testados - Cloreto de Polialumínio (PAC) e 

Sulfato de Alumínio (SA) – é possível alcançar valores de turbidez na água decantada 

próximos aos recomendados pela Portaria 2914 do Ministério da Saúde, mesmo sem a 

etapa de filtração.  

 A aplicação de hipoclorito de sódio na etapa da pré-oxidação não melhorou a remoção 

dos oxiânions de arsênio V com todos os tipos de águas utilizadas. No entanto, vale 

ressaltar que a aplicação do mesmo foi primordial para o oxidação  do manganês e do 

arsênio III, o que culminou no aumento do percentual de remoção desses elementos. 

 Foi observado que a aplicação de doses de hipoclorito de sódio de 2,2mg.L-1,  seguido 

da clarificação utilizando-se o coagulante PAC, é capaz de reduzir para valores abaixo 

do limite de potabilidade, água contendo até 293 µg.L-1 de manganês solúvel.  

 Com relação aos ensaios realizados com a aplicação do hipoclorito de sódio na pré-

oxidaçao foi possível concluir que estatisticamente, nas condições desse estudo, a 

variável tempo de contato não apresentou grande influência, uma vez que as 

porcentagens de remoção dos elementos de estudos foram próximas para diferentes 

tempos de contato.  
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