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Introdução: Na região do Vale do Aço é comum o uso da água subterrânea para
abastecimento público. A presença de ferro e manganês é um dos problemas
enfrentados pela concessionária de água e também pelas famílias que possuem seus
próprios poços. Segundo Richter e Netto (2003), o ferro e o manganês podem
ocasionar à água sabor amargo e coloração amarelada ou turva. Assim sendo, esses
metais devem ser removidos, evitando que a população rejeite uma água segura do
ponto de vista microbiológico, embora apresente cor e odor desagradáveis, e aceite
uma água que possa estar contaminada mas que tenha melhor aspecto. Objetivo: No
presente trabalho objetiva-se a realização de um estudo da água de poços tubulares,
localizados na cidade de Coronel Fabriciano, sobre os quais há relatos da presença de
ferro e manganês em concentrações acima do que é estabelecido pela Portaria MS Nº
2914/2011, ocasionando problemas a população. Metodologia: A investigação
experimental será realizada por meio de coletas de amostras de água em poços
subterrâneos localizados no Unileste-MG na cidade de Coronel Fabriciano/MG, nas
quais será avaliada a presença de ferro e de manganês. Além disso, será avaliada em
escala de bancada, utilizando-se jarteste a eficiência de remoção desses metais por
meio de aeração e cloração, seguidas de filtração.
A água coletada dos poços e a tratada serão caracterizadas pela quantificação da
turbidez, cor aparente, sólidos suspensos, pH, alcalinidade total, ferro e manganês,
seguindo-se as prescrições do Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater (APHA, 2005). Resultados: O ponto de coleta analisado apresentou
valores elevados de concentração de Ferro e Manganês, 4,58 e 2,76 mg/L,
ultrapassando o limite de potabilidade de 0,3 e 0,1 mg/L respectivamente. Nos testes
de tratabilidade no jarteste, através da maior formação de precipitado, quantificada
pelas análises de turbidez, fixou-se uma dosagem de 16 mg/L de Cloro em pH 9,0.
Após os testes obteve-se uma eficiência de remoção total para o Ferro, o que não
ocorreu com os compostos do Manganês, pois após o tratamento a concentração de
manganês permaneceu 0,62 mg/L, valor acima do estabelecido pela legislação. As
remoções de cor e turbidez foram significativas após processo de filtração em papel
Nalgon 3551 da água, fornecendo valores inferiores ao padrão de potabilidade. A
precipitação química através da simples aeração da amostra demonstrou-se ineficiente.
Conclusão: Os resultados iniciais denotam a necessidade da continuidade do
monitoramento, avaliando-se outros parâmetros tais como a concentração de cloretos
pós-tratamento. Além disso, de acordo com os dados encontrados nas análises,
verifica-se uma necessidade no aprimoramento da eficiência do tratamento utilizado,
principalmente em relação à remoção dos compostos de Manganês.
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