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RESUMO 
 

ANDRADE, Tássia Brito. Interferência da aplicação do permanganato de potássio 
conjuntamente ao carvão ativado em pó para a remoção de MIB e Geosmina em 
águas de abastecimento. 2018. 89f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Hidráulica e Ambiental) – Departamento de Engenharia Civil, Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

MIB e Geosmina são os principais agentes causadores de gosto e odor em águas de 

abastecimento. O carvão ativado em pó (CAP) desempenha um ótimo papel na 

remoção de MIB e Geosmina, entretanto, estudos tem comprovado que sua 

capacidade de adsorção é consideravelmente prejudicada quando em contato com 

concentrações residuais de agentes oxidantes empregados na etapa de pré-oxidação. 

Com o objetivo de avaliar o efeito da presença de permanganato de potássio na fase 

líquida no processo de adsorção de MIB e Geosmina pelo CAP, este estudo foi 

desenvolvido combinando diferentes dosagens do agente oxidante (zero, 1 e 2 mg L-

1) e CAP (20 e 40 mg L-1) visando a remoção de MIB e Geosmina. Observou-se uma 

redução nas concentrações residuais do permanganato de potássio na água, o que 

evidencia a existência de uma interação entre o agente oxidante e o CAP. A utilização 

do permanganato de potássio conjuntamente ao CAP mostrou-se prejudicial à 

remoção de MIB e Geosmina sendo que para a aplicação de 20 mg L-1 de CAP, a 

presença de 2 mg L-1 de agente oxidante na fase líquida provocou uma redução na 

remoção de MIB e Geosmina de cerca de 50%. A presença do permanganato de 

potássio na água, no entanto, não provocou alteração no tempo de contato necessário 

para a adsorção dos micropoluentes estudados no CAP. Fica evidente, portanto, a 

necessidade do controle da dosagem do agente oxidante a ser aplicado a fim de se 

evitar concentrações residuais que possam interagir com o CAP reduzindo sua 

capacidade de remoção de MIB e Geosmina.  

  

Palavras-chave: Permanganato de potássio; PAC; MIB; Geosmina; gosto e odor 

  



 

 

 

ABSTRACT 
 

ANDRADE, Tássia Brito. Effect of potassium permanganate on the removal of MIB 
and Geosmin from drinking water by powdered activated carbon. 2018. 89f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Hidráulica e Ambiental) – Departamento de 
Engenharia Civil, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

 

MIB and Geosmin are the main agents causing taste and odor in domestic water 

supply. Powdered activated carbon (PAC) plays an important role in the removal of 

MIB and Geosmin, however, studies have shown that its adsorption capacity is 

considerably impaired when in contact with residual concentrations of oxidizing agents 

used in the pre-oxidation stage. This study evaluated the effect of adding potassium 

permanganate in the liquid phase during the adsorption of MIB and Geosmin to PAC. 

The removal of MIB and Geosmin was evaluated with different dosages of the oxidizing 

agent, potassium permanganate (zero, 1 and 2 mg L-1) and PAC (20 and 40 mg L-1). 

The results showed a reduction in the residual concentrations of potassium 

permanganate in water, indicating an interaction between the oxidizing agent and the 

PAC. The use of potassium permanganate together with PAC reduced the MIB and 

Geosmin removal. The addition of 20 mg L-1 of PAC, in the presence of 2 mg L-1 of 

oxidizing agent in the liquid phase reduced the removal of MIB and Geosmin by 50%. 

The contact time required for the adsorption of the micropollutants to PAC, however, 

was not affected by the presence of potassium permanganate in the water. Therefore, 

the need to control the oxidizing agent’s dosage is evident. Dosage control of the 

oxidizing agent can reduce its residual concentrations, which may interact with the 

PAC reducing its ability to remove MIB and Geosmin.  

 

Palavras-chave: Potassium permanganate, PAC, MIB, Geosmin, taste and odor. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre os critérios necessários para a classificação de uma água como própria 

para o consumo humano, existem padrões estéticos, como gosto e odor, que, apesar 

de não interferirem na potabilidade da água, afetam a aceitação do consumidor 

(DIETRICH, 2006; SRINIVASAN; SORIAL, 2011). Entre os problemas de gosto e odor 

mais observados pelos consumidores, os de maior dificuldade de controle estão 

normalmente associados a compostos orgânicos originários a partir de fontes 

biogênicas (ORTENBERG; TELSCH, 2003; SMITH, K., 2011; ZAMYADI et al., 2015). 

Os compostos MIB (2-metil-isoborneol - C11H20O) e Geosmina (trans-1, 10-

dimetil-trans-9 decalol - C12H22O) são os compostos mais comumente identificados 

em águas de abastecimento e conferem um gosto de terra, gramíneo ou mofo à agua 

(ORTENBERG; TELSCH, 2003; EDZWALD, 2011; CRITTENDEN et al., 2012; SU, 

MING et al., 2015; ZAMYADI et al., 2015). Apesar de não serem tóxicos aos seres 

humanos, como outros compostos orgânicos (DIONIGI et al., 1993; HO et al., 2012), 

a presença de MIB e Geosmina deve ser controlada, porque são perceptíveis pelos 

consumidores em baixas concentrações (LLOYD et al., 1998; SRINIVASAN; SORIAL, 

2011). 

Estudos antigos e recentes foram realizados com o objetivo de identificar 

organismos que liberam MIB e Geosmina, notadamente certas algas, especialmente 

as cianobactérias (algas azuis), bem como os actinomicetos (GERBER; 

LECHEVALIER, 1965; SAFFERMAN et al., 1967; TSAO et al., 2014; SU, MING et al., 

2015). A proliferação excessiva de algas azuis é estimulada principalmente pelo 

acúmulo de nutrientes em excesso nos corpos hídricos devido ao processo de 

eutrofização da água (WATSON et al., 2008; ZHANG et al., 2010; BROOKES; CAREY, 

2011), problemática muito comum em grandes centros urbanos como a cidade de São 

Paulo, Brasil (ANJOS et al., 2006). 

Devido à elevada sazonalidade apresentada pelos compostos MIB e 

Geosmina, a adoção de processos de adsorção com carvão ativado em pó (CAP) é 

uma opção adequada para controle de gosto e odor em águas de abastecimento. A 

sua aplicação permite a variação da dosagem na fase líquida de acordo com a 

concentração dos compostos causadores de gosto e odor, o que faz com que seja 
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uma alternativa de tratamento muito versátil (NAJM, ISSAM N et al., 1991; KNAPPE 

et al., 1998; COOK et al., 2001).  

A adição do CAP nas estações de tratamento é comumente efetuada no ponto 

de chegada da água bruta à estação de tratamento, onde também costuma-se realizar 

a aplicação de agentes oxidantes (pré-oxidação) (CRITTENDEN et al., 2012; ZHANG, 

Y. et al., 2013). Inúmeros estudos foram efetuados com o objetivo de estudar a 

interferência do cloro livre e combinado nos processos de adsorção (GLAZE, WILLIAM 

H. et al., 1990; GILLOGLY et al., 1998). Os resultados indicaram que os residuais dos 

agentes oxidantes aplicados, no entanto, interferem na capacidade de adsorção do 

carvão ativado, pois oxidam sua superfície (GLAZE, WILLIAM H. et al., 1990; 

GILLOGLY et al., 1998; NEWCOMBE; COOK, 2002)  Dessa forma, a busca por um 

agente oxidante que possa substituir o cloro nessa etapa se justifica a fim de se 

otimizar a aplicação do CAP, evitando-se assim, dosagens excessivas para 

compensar a perca da capacidade de adsorção promovida pela pré-cloração. 

Alternativamente ao uso do cloro, o permanganato de potássio pode também 

ser empregado como agente pré-oxidante, apresentando inúmeras vantagens, 

podendo citar: elevada capacidade de oxidação de ferro e manganês (ROCCARO et 

al., 2007), redução na formação de sub-produtos da desinfecção (CHU et al., 2015; 

ZHANG et al., 2015), além do menor poder de lise da estrutura celular de 

determinados microrganismos, o que reduz a possibilidade de liberação de compostos 

intracelulares para o meio aquoso (XIE et al., 2013; WERT et al., 2014). O 

permanganato de potássio também traz benefícios na etapa de coagulação quando 

aplicado em dosagens adequadas, inclusive para a remoção de algas e matéria 

orgânica (USEPA, 1999; XIE et al., 2013; WANG, H. Q. et al., 2015; NACERADSKA 

et al., 2017). 

Apesar de ter conhecimento de que o permanganato de potássio apresenta 

eficiência insatisfatória na oxidação de MIB e Geosmina (POSSELT; REIDIES, 1965; 

LALEZARY et al., 1986; GLAZE, W. H. et al., 1990), do ponto de vista operacional, 

tem sido muito comum a sua utilização conjunta à adsorção com carvão ativado em 

pó para fins de controle de gosto e odor em águas de abastecimento como alternativa 

ao cloro; no entanto, não são até o momento conhecidas as interferências de 

concentrações residuais de permanganato de potássio na fase líquida no processo de 

adsorção de CAP. Portanto, pretendeu-se neste estudo, analisar a interação entre as 
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diferentes dosagens de permanganato de potássio e de CAP e entender de que forma 

isso interfere na remoção dos compostos causadores de gosto e odor em águas de 

abastecimento. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a aplicação do permanganato de 

potássio (KMnO4) conjuntamente com carvão ativado em pó (CAP) na remoção de 

compostos causadores de gosto e odor em águas de abastecimento. Para realizar 

essa avaliação do efeito causado pelo permanganato de potássio foram propostos 

três objetivos específicos: 

• Verificar a interação existente entre o permanganato de potássio e o CAP, 

através da avaliação das concentrações residuais do agente oxidante na 

fase líquida em presença de carvão ativado. 

• Analisar quantitativamente a interferência do permanganato de potássio 

sobre a capacidade de adsorção do carvão ativado em pó na remoção dos 

compostos orgânicos causadores de gosto e odor de terra/mofo (MIB e 

Geosmina). 

• Estudar a cinética da adsorção de MIB e Geosmina em CAP em presença 

de diferentes concentrações de permanganato de potássio na fase líquida. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
3.1 GOSTO E ODOR EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO 

Afim de se atender aos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da 

saúde (BRASIL, 2011), o tratamento de águas para abastecimento humano 

atualmente dispõe de inúmeras tecnologias ou operações cuja adoção depende da 

qualidade e características do manancial (SRINIVASAN; SORIAL, 2011).  

Os primeiros sistemas de tratamento de água criados, até início do século XX, 

contavam apenas com filtração; com o passar do tempo, o aumento populacional e os 

avanços tecnológicos, outras etapas se fizeram necessárias para alcançar uma água 

própria para o consumo humano ao final do tratamento adotado. Atualmente, 

operações como filtração, desinfecção, oxidação química, adsorção, arraste com ar, 

micro, ultra e nanofiltração compõem conjuntamente ou não um sistema de tratamento 

da água para abastecimento (EDZWALD, 2011; CRITTENDEN et al., 2012).  

Além de garantir a potabilidade da água, o sistema de tratamento deve levar 

em consideração os padrões estéticos da água a ser distribuída. A população espera 

por uma água inodora, insípida e incolor, quando a água está muito turva ou com uma 

coloração um pouco diferente, os consumidores concluem que a água não está “limpa” 

ou própria para o consumo, mesmo não oferecendo nenhum risco à saúde de fato 

(DIETRICH, 2006). Para controle de cor e turbidez, existem alguns valores limites 

recomendados pela portaria 2914/2011 (BRASIL, 2011).  

Com relação ao gosto e o cheiro da água, não existe uma portaria que delimite 

a aprovação ou não do efluente de uma estação de tratamento de água para o seu 

consumo baseado nesse critério. No entanto, é recomendada uma avaliação da água 

tratada ainda nas estações de tratamento de forma a constatar a ausência de gosto e 

cheiro desagradáveis para impedir que o seu efluente chegue nas casas dos 

consumidores apresentando gosto e odor. A falta desse controle é refletida em 

reclamações por parte dos usuários do sistema de abastecimento. 

Tais reclamações funcionam, portanto, como um termômetro para avaliar a 

qualidade da água que está sendo distribuída em relação a esses padrões estéticos; 

até porque, um dos maiores desafios no tratamento de águas de abastecimento ainda 

é a minimização de problemas de gosto e odor, visto que estes apresentam tipos e 

causas variadas e elevada sazonalidade (LALEZARY-CRAIG et al., 1988; ZAMYADI 
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et al., 2015). Fato que dificulta o seu controle e o estabelecimento de padrões 

regulatórios para gosto e odor, além de motivar estudos para conhecimento das 

causas de cada tipo de cheiro e gosto detectados na água que chega à população. 

3.1.1 Causas de gosto e odor em águas de abastecimento 

O tratamento de gosto e odor na água é dificultado principalmente pelo fato de 

tal problemática se expressar de forma bastante sazonal, dificultando sua previsão na 

maioria dos casos (WESTERHOFF et al., 2005). Além disso, existem diversos tipos e 

causas de gostos e cheiros indesejados na água (LALEZARY-CRAIG et al., 1988; 

ZAMYADI et al., 2015). Sendo, portanto, primordial a identificação das origens desse 

problema. 

O estado de conservação da estrutura do sistema de distribuição de água 

(ZHOU et al., 2017), os tipos de agentes oxidantes/desinfetantes aplicados no 

tratamento e a presença de compostos orgânicos oriundos das atividades de algas e 

microrganismos na água são as principais causas de gosto e odor em águas de 

abastecimento (SUFFET et al., 1996).  

Sistemas de distribuição antigos e sem terem recebido a devida manutenção, 

podem apresentar gosto e odor indesejados devido a diversos fatores (ZHOU et al., 

2017). A formação de uma camada de biofilme nas paredes internas das tubulações 

que compõem a rede de distribuição, por exemplo, pode conter microrganismos 

capazes de, em condições favoráveis, produzir e liberar compostos causadores de 

gosto e odor desagradáveis em águas de abastecimento (SKJEVRAK et al., 2005; 

ZHOU et al., 2017).  

Segundo Zhou et al. (2017), evitar a formação da camada de biofilme nas 

paredes internas dos condutos é, no entanto, muito difícil, visto que diversos fatores, 

como o residual de desinfetante disponível no sistema de distribuição, o tempo de 

detenção e a temperatura da água no interior da tubulação influenciam o processo de 

desenvolvimento de microrganismos. O que reafirma a importância do controle e 

manutenção do estado de conservação dos condutos. 

O material que compõe a rede de distribuição também pode interferir no gosto 

da água que chega para os consumidores (LUND et al., 2011; SORLINI et al., 2014). 

No caso das tubulações de plástico, o próprio material pode liberar alguns compostos 

que conferem gosto à água (HEIM; DIETRICH, 2007; LUND et al., 2011). Já para as 
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tubulações metálicas, a falta de manutenção ou a má qualidade do material que 

compõe os condutos pode ocasionar a corrosão das paredes internas dos condutos, 

liberando íons metálicos para a água (DIETRICH et al., 2004; SORLINI et al., 2014). 

Em alguns casos, mesmo para sistemas de distribuição novos, Sorlini, Gialdini e 

Collivignarelli (2014) verificaram que o fato de a água permanecer parada por um 

longo período de tempo no interior dos condutos, como durante a noite e madrugada 

por exemplo, pode também interferir na qualidade da água. 

Além dos fatores gerados no sistema de distribuição, as dosagens dos agentes 

oxidantes/desinfetantes adotados no tratamento também podem causar gosto e odor 

desagradáveis na água de abastecimento. É muito comum os consumidores 

reclamarem de gosto e odor forte de cloro na água que chega às suas casas, este, 

inclusive, é o problema relacionado a gosto e odor campeão de reclamações para 

água potáveis oriundas de mananciais superficiais (SUFFET et al., 1996).  

Nesse caso, o gosto e odor de cloro pode ser causado pela aplicação de tal 

agente oxidante e desinfetante em excesso, ou seja, a concentração residual de cloro 

no efluente da ETA é muito superior ao mínimo de residual exigido para desinfecção 

na rede de distribuição. Ou ainda, pode se tratar de uma rede bastante abrangente 

(longa) e os usuários que consomem a água nas proximidades da estação de 

tratamento são os que reclamam do gosto forte de cloro, pois acabam por consumir a 

água com uma concentração residual de cloro maior do que a população encontrada 

nas áreas mais distantes (SUFFET et al., 1996).  

A dosagem de aplicação de agentes oxidantes quando realizada de forma 

equivocada pode também fazer com que estes reajam com compostos presentes na 

água gerando outros compostos que também conferem cheiro e gosto indesejados à 

água de abastecimento (ZHANG et al., 2015). Alguns trialometanos iodados, por 

exemplo, podem causar problemas de gosto e odor na água (Richardson e Postigo, 

2012).  

Pensando nisso ZHANG et al. (2015) avaliaram e compararam as capacidades 

de formação de trialometanos iodados a partir da aplicacação de cloro, dióxido de 

cloro e permanganato de potássio como agentes oxidantes no tratamento de água de 

abastecimento. Ao final de seus estudos ZHANG et al. (2015) concluiram que dentre 

os três agente oxidantes empregados, para as condições normais das estações de 
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tratamento de água, o cloro foi o responsável pela maior produção dos trialometanos 

estudados, seguido pelo dióxido de cloro, enquanto que o permanganato de potássio 

apresentou a menor capacidade.  

Ainda assim, dentre os problemas de gosto e odor mais observados pelos 

consumidores, os de maior dificuldade de remoção estão normalmente associados a 

compostos orgânicos originários a partir de fontes biogênicas (SMITH, K., 2011; 

ZAMYADI et al., 2015). Sendo os compostos mais comumente identificados em águas 

de abastecimento: MIB (2-metil-isoborneol - C11H20O) e Geosmina (trans-1, 10-dimetil-

trans-9 decalol - C12H22O), que conferem um gosto de terra, gramíneo ou mofo à agua 

e não apresentam toxicidade à saúde humana (EDZWALD, 2011; CRITTENDEN et 

al., 2012; SU, MING et al., 2015; ZAMYADI et al., 2015). Gosto de terra/mofo inclusive 

é o vice-campeão de reclamações dos consumidores para água de abastecimento 

oriundas de mananciais superficiais (SUFFET et al., 1996). 

 Para tentar controlar a ocorrência de concentrações indesejadas de MIB e 

Geosmina nos mananciais à montante das estações de tratamento de água é preciso 

primeiramente conhecer os microrganismos que os produzem e que condições 

estimulam sua produção, pois a ocorrência de problemas de gosto e odor de 

terre/mofo devido à presença de MIB e Geosmina em águas de abastecimento é 

sazonal, dificultando sua previsão e controle (JUTTNER; WATSON, 2007; WATSON 

et al., 2008; ZAMYADI et al., 2015). 

Figura 1 - Estrutura química dos compostos Geosmina (A) e MIB (B) 

 

Fonte: (MAIA, 2012). 

3.1.2 MIB e Geosmina em águas de abastecimento 

Estudos recentes e antigos foram realizados com o objetivo de monitorar a 

produção de MIB e Geosmina nos mananciais e identificar organismos que liberam 
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tais poluentes, notadamente certas algas, especialmente as cianobactérias (algas 

azuis) filamentosas (JUTTNER; WATSON, 2007; TSAO et al., 2014; SU, M. et al., 

2015; SUURNÄKKI et al., 2015), bem como os actinomicetos (JENSEN et al., 1994; 

ZAITLIN; WATSON, 2006) e ainda, alguns fungos que liberam MIB e Geosmina no 

solo que podem ser transportados aos mananciais através do escoamento de água 

da chuva (BÖRJESSON et al., 1993; ZAITLIN; WATSON, 2006).  

Jensen et al. (1994), por exemplo, estudaram a presença de certos 

actinomicetos no Rio North Sakatchewan, Canadá, durante o período de chuvas de 

primavera a fim de associar a presença de tais microrganismos na água ao gosto e 

odor de terra/mofo constatado na água do rio estudado nessa época do ano, bem 

como avaliar a capacidade do sistema de tratamento de água de abastecimento local 

de controlar o problema gerado pela presença dos actinomicetos. Os resultados 

constataram que a maioria das amostras de actinomicetos coletadas do rio e 

cultivadas em laboratório produziram tanto MIB quanto Geosmina.  

Recentemente, SUURNÄKKI et al. (2015) utilizaram as técnicas de SPME GC-

MS e PCR para identificar espécies de cianobactérias capazes de produzir MIB e 

Geosmina. Tais técnicas demonstraram ser eficiente para tal propósito, pois os 

pesquisadores detectaram a existência de 21 produtores de Geosmina dentro de seis 

gêneros de cianobactérias, sendo dois deles também capazes de produzir MIB, como 

pode ser verificado na Tabela 1. SUURNÄKKI et al. (2015) verificaram ainda que 

algumas das cianobactérias produtoras de Geosmina também são capazes de 

produzir toxinas prejudiciais à saúde humana, como a microcistina.  

Tabela 1 – Espécies produtoras de MIB e Geosmina detectadas através de SPME GC-MS e 
PCR. 

Espécie GC-MS PCR 
Nome Geosmina MIB geoA Mib 

Aphanizomenon PMC9501 + - + - 
Cylindrospermum stagnale PCC7417 + - + - 
Planktothrix sp. 328 + + + + 
Planktothrix sp. 18 + - + - 
Oscillatoria sp. 193 + - + - 
Oscillatoria sp. 327/2 + + + + 
Oscillatoria sp. PCC 6505 + - + - 
Calothrix sp. PCC 7507 + - + - 
Nostoc punctiforme PCC 73102 + - + - 
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Nostoc sp. 268 + - + - 
Nostoc sp. ATCC 53789 + - + - 
Nostoc sp. UK1 + - + - 
Nostoc sp. UK3 + - + - 
Nostoc sp. UK4 + - + - 
Nostoc sp. UK7 + - + - 
Nostoc sp. UK21 + - + - 
Nostoc sp. UK18al* + - + - 
Nostoc sp. UK24 + - + - 
Nostoc sp. UK 104 + -  - 
Nostoc sp. UK222II_C* + -  - 
Nostoc sp. UKK_S60* + - + - 
Nostoc sp. PCC 6719 - - - - 
Nostoc sp. PCC 7120 - - - - 
Nostoc sp. 159 - - - - 
Anabaena sp. PCC 7379 - - - - 
Anabaena sp. 90 - - - - 
Oscillatoria sp. PCC 9029 - - - - 
*Também produzem microcistina     
(-) significa não detectado e (+), detectado     
geoA e mib são os genes da produção de Geomsina e MIB, 

respectivamente 
    

Fonte: Adaptado de SUURNÄKKI et al. (2015). 

Anteriormente, Tsao et al. (2014) havia utilizado a técnica de quantificação em 

tempo real de PCR (qPCR) para detectar a quantidade de seres produtores de 

Geosmina existente em mananciais superficiais na Austrália e Taiwan. A quantificação 

dessa técnica é realizada através da detecção do gene responsável pela sintase da 

Geosmina nos organismos produtores. O objetivo do estudo era tentar prever 

episódios de problemas de gosto e odor causados pela presença de Geosmina no 

manancial através da contagem do número de organismos produtores identificados 

por meio de qPCR e comparar a eficácia de tal técnica a de outros dois métodos 

tradicionais (cromatografia gasosa acoplada a um detector seletivo de massa (CG-

MSD) e contagem de células por microscopia). 

Foi verificado que o qPCR é tão eficiente quanto os métodos tradicionais, que 

necessitam de muito mais tempo para análise de uma quantidade grande de 

amostras. A partir disso, Tsao et al. (2014) afirmaram que essa técnica poderia ser de 

grande valia para aplicação em estações de tratamento para avaliar a qualidade da 
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água bruta à montante da ETA de forma a prever a quantidade potencial de Geosmina 

que seria produzida e liberada nessa água e melhor administrar as tecnologias de 

tratamento que devem ser empregadas na ETA para controlar o problema de gosto e 

odor gerado. 

Entretanto, apesar de já ter conhecimento de diversas cinaobactérias, 

actinomicetos e fungos capazes de produzir e liberar MIB e Geosmina, é muito difícil 

associar a presença de tais organismos à quantidade de MIB e Geosmina presente 

em um manancial, pois em alguns casos é verificado um incremento considerável na 

concentração de MIB e Geosmina no manancial, mesmo quando não há um 

crescimento no número dos organismos conhecidos por produzí-los. Segundo Zaitlin 

e Watson (2006) uma das razões para a ocorrência desse fenômeno é o fato de tais 

compostos (MIB e Geosmina) serem produzidos também por outros organismos que 

foram poucos estudados ou ainda nem são conhecidos.  

Pode ocorrer também um crescimento na quantidade dos organismos 

produtores de MIB e Geosmina na água sem que haja um aumento da concentração 

de tais compostos no manancial, tal fenômeno também dificulta uma possível previsão 

da ocorrência de problemas de gosto e odor causados pela presença de MIB e 

Geosmina (ZAITLIN; WATSON, 2006; KEHOE et al., 2015). Ou seja, além da 

dificuldade na identificação de todos os microrganismos produtores de tais compostos, 

outro desafio está em desvendar que condições estimulam a produção e a liberação 

de MIB e Geosmina por tais microrganismos na fase líquida (KEHOE et al., 2015).  

Pensando nisso, vários pesquisadores desenvolveram estudos objetivando 

avaliar a interferência provocada por diversos fatores, como temperatura da água e 

presença de agentes oxidantes na fase líquida, na liberação de MIB e Geosmina por 

alguns microrganismos produtores. LI et al. (2012) e WANG e LI (2015) avaliaram o 

efeito da variação da intensidade da luz e da temperatura na produção e liberação de 

MIB e Geosmina por alguns microrganismos produtores. Tanto LI et al. (2012) quanto 

WANG e LI (2015), em seus estudos, constataram que condições de maior 

intensidade de luz e de temperatura resultaram em maior produção de MIB e 

Geosmina.  

WANG e LI (2015) constataram ainda que as maiores concentrações 

extracelulares de MIB e Geosmina foram encontradas para as condições de maior 
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temperatura e intensidade de luz, quando houve o menor crescimento celular dos 

microrganismos estudados, contabilizado pela síntese de clorofila a, além das 

menores taxas de metabolismo celular. Segundo WANG e LI (2015), o crescimento 

inversamente proporcional da produção de MIB e Geosmina em relação à 

concentração de clorofila a nos organismos estudados indica que existe uma 

concorrência entre a produção de clorofila a e dos compostos causadores de gosto e 

odor nos microrganismos. Baseados nisso e em estudos anteriores, WANG e LI (2015) 

também sugeriram que os organismos produtores de MIB e Geosmina, em condições 

desfavoráveis de crescimento populacional, produzem e liberam maior quantidade de 

tais compostos a fim de impedir o domínio populacional de outras espécies no 

ecossistema. 

Já WERT et al. (2014) avaliaram o efeito causado pela aplicação de quatro 

diferentes agentes oxidantes (ozônio, cloro, dióxido de cloro e cloramina) na fase 

líquida na liberação dos compostos causadores de gosto e odor de terra (MIB e 

Geosmina) e também de Microcistina (micropoluente tóxico) por algumas espécies de 

cianobactérioas. 

As taxas de liberação de MIB e Geosmina intracelular excederam os valores 

limites para se detectar gosto e odor na água após oxidação com cloro, dióxido de 

cloro e cloramina. Enquanto que, durante exposição ao ozônio, verificou-se um 

aumento na concentração de MIB apenas quando em situações de baixa exposição a 

este agente oxidante (WERT et al., 2014).  

Adicionalmente, neste estudo, WERT et al. (2014) compararam análises de 

fluorescência (UV254) às de carbono orgânico dissolvido para contabilizar a liberação 

de compostos tóxicos e causadores de gosto e odor por cianobactérias. Os ensaios 

experimentais demonstraram que a análise das concentrações de carbono orgânico 

dissolvido é menos sensível às variações na concentração de MIB e Geosmina que 

as análises de fluorescência, o que indica que, para compostos com elevados valores 

de absorbância específica a 254 nm, as análises ópticas resultam em melhores 

resultados. 

Os estudos citados realizados por Li et al. (2012), Wang e Li (2015) e Wert et 

al. (2014) são três exemplos de pesquisas realizadas com espécies de 

microrganismos específicos, com o objetivo de tentar compreender mais amplamente 
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a produção e liberação de MIB e Geosmina por tais microrganismos, e demonstram a 

atual dificuldade em prever a ocorrência de problemas de gosto e odor relacionados 

a presença de MIB e Geosmina na água de abastecimento principalmente devido à 

elevada sazonalidade deste problema, confirmando a necessidade de mais estudos 

sobre essa questão (WESTERHOFF et al., 2005; JUTTNER; WATSON, 2007; 

WATSON et al., 2008; ZAMYADI et al., 2015).  

Objetivando a previsão de episódios de gosto e odor causados pela presença 

de MIB e Geosmina na água de abastecimento, Kehoe, Chun e Baulch (2015) 

desenvolveram um modelo de regressão linear utilizando dados, como: concentração 

de clorofila a, turbidez , fósforo total e temperatura de uma série histórica de 24 anos 

do reservatório eutrofizado Buffalo Pound Lake, em Saskatchewan, Canadá. O 

modelo desenvolvido foi capaz de prever níveis de gosto e odor que necessitam de 

tratamento com 12 semanas de antecedência, o que significa uma excelente 

ferramenta para as estações de tratamento poderem adequar o tratamento adotado 

para controlar o mau cheiro e gosto caso seja possível, ou em caso de adequação 

impossível no prazo disponível, pelo menos a concessionária tem tempo de alertar os 

consumidores sobre a qualidade da água que irá chegar às suas residências (KEHOE 

et al., 2015).  

3.1.3 Análises de gosto e odor em águas de abastecimento 

Para se avaliar a presença de gosto e odor indesejáveis na água de 

abastecimento, existem métodos qualitativos ou sensoriais: o Número Limiar de Odor 

(Threshold Odor Number - TON) e o Painel Sendorial (2170 Flavor Profile Analysis - 

FPA) e métodos quantitativos, ou análises químicas (APHA, 2005).  

Para o caso de gosto e odor de terra/mofo, que é um dos motivos das maiores 

queixas dos consumidores, como os principais responsáveis são os compostos MIB e 

Geosmina, é possível avaliar o cheiro e gosto desagradáveis quantitativamente, 

através dos métodos 6040 C Purge and Trap Technique e 6040 D Solid-Phase 

Microextraction (SPME) (APHA, 2005). Sendo a última, a técnica mais utilizada 

atualmente. 

Infelizmente, as análises de SPME-GC-MS são custosas e demoradas, 

dificultando sua aplicação de forma extensiva. Por isso, pesquisadores tem estudado 

e desenvolvido novos equipamentos e análises na tentativa de substituir tal análise 
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em locais ou situações em que esse método é inviável, seja por questão de custo ou 

tempo de análise (JI et al., 1999, 2000; BRAGA et al., 2012). 

BRAGA et al. (2012) desenvolveram um equipamento baseado em sensores 

poliméricos e lógica difusa para detecção de MIB e Geosmina, em concentrações de 

no mínimo 25 ng L-1 na fase líquida, seus testes foram realizados com água de torneira 

e destilada com concentrações iniciais de MIB e Geosmina comumente encontradas 

em reservatórios de água. Os resultados obtidos por BRAGA et al. (2012) apontaram 

para a eficácia do equipamento, pois este facilmente detectou e quantificou MIB e 

Geosmina nas amostras analisadas, não apresentando resultado de falso negativo 

para presença de tais compostos na fase líquida tanto para água destilada quanto 

para de torneira. BRAGA et al. (2012) ainda afirmaram que o equipamento pode ser 

programado para realizar a conversão dos dados de concentração detectados em 

outro tipo de variável, como uma mensagem escrito “próprio” ou “impróprio” a fim de 

classificar e monitorar a qualidade da água do reservatório. 

Os métodos qualitativos também são aplicáveis para detecção da presença de 

MIB e Geosmina na água, principalmente nas próprias estações de tratamento, no 

final do tratamento a fim de verificar se a água, que será distribuída para população 

não contem gosto e odor desagradáveis. É importante ressaltar que MIB e Geosmina 

são compostos cuja presença na fase líquida é identificada pelos seres humanos em 

baixíssimas concentrações, entre 5 e10 ng L-1, facilitando a sua identificação através 

dos métodos qualitativos (NEWCOMBE; COOK, 2002). 

Devido aos problemas de gosto e odor que eram comumente detectados na 

Região Metropolitana de São Paulo no início dos anos 2000, FERREIRA FILHO & 

ALVES (2006) realizaram uma análise comparativa entre as reclamações dos 

consumidores, os resultados do painel sensorial (FPA) e os valores de concentração 

obtidos pelo método de extração Gás-Líquido (Purge and Trap - PAT)). O objetivo do 

estudo era avaliar a confiabilidade dos métodos do Painel Sensorial no que diz 

respeito à detecção da presença de MIB e Geosmina na água a fim de aplicá-lo nas 

estações de tratamento para prevenir reclamações dos consumidores. 

Para tanto, foram utilizados dados reais obtidos em dois sistemas produtores 

da região metropolitana de São Paulo (Guarapiranga e Alto do Tietê). A Figura 2 

corresponde à roda de gosto e odor utilizada na pesquisa para a análise do Painel 
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Sensorial aplicado nas águas de abastecimento das estações de tratamento avaliadas 

(FERREIRA FILHO; ALVES, 2006).  

Figura 2 - Roda de gosto e odor utilizada na pesquisa para a análise do Painel Sensorial  

 

Fonte: FERREIRA FILHO e ALVES (2006). 

Os resultados obtidos por FERREIRA FILHO & ALVES (2006) demonstraram 

que o painel sensorial retrata fielmente os dados obtidos pelo método quantitativo no 

que diz respeito a amostras de água contendo os compostos MIB e Geosmina. Isso 

porque, no estudo, as amostras que apresentavam o cheiro e gosto de terra mais forte 

segundo o painel sensorial coincidiam com as que apresentavam as maiores 

concentrações de MIB e Geosmina de acordo com o PAT.  

Portanto, o FPA é uma opção apropriada e confiável para avaliar a qualidade 

da água na saída das estações de tratamento que possuem mananciais com 

problemas de gosto e odor quando não se objetiva ter conhecimento da quantidade 

dos poluentes presentes na água, mas apenas identificar a presença de MIB e 

Geosmina acima das concentrações perceptíveis pelo ser humano para prevenir 

reclamações por parte dos consumidores (FERREIRA FILHO; ALVES, 2006).  

3.1.4 Remoção de compostos causadores de gosto e odor 
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Conhecendo-se as causas do gosto e odor indesejados em águas de 

abastecimento, diversas tecnologias podem e estão sendo aplicadas para controle 

desse problema, como processos de oxidação química, de oxidação avançada, 

tratamentos biológicos e processos de adsorção com carvão ativado em pó ou 

granular (SRINIVASAN; SORIAL, 2011). 

De modo a investigar a eficiência no controle de gosto e odor em águas de 

abastecimento pelo processo de oxidação química, LALEZARY et al. (1986) avaliaram 

a eficácia de quatro diferentes agentes oxidantes: cloro, dióxido de cloro, 

permanganato de potássio e ozônio na remoção de MIB e Geosmina. Dentre os quatro 

agentes oxidantes estudados, o que apresentou melhores resultados foi o dióxido de 

cloro, que chegou a promover cerca de 30% de eficiência na remoção de MIB e 

Geosmina para dosagens de aplicação e tempos de contato usuais.  

A aplicação de permanganato de potássio não se mostrou ser uma técnica 

ineficiente para a remoção de MIB e Geosmina, assim como o ozônio e o cloro 

(LALEZARY et al., 1986). É importante salientar que o cloro não apresentou grande 

eficiência na remoção de MIB e Geosmina, apesar de ser o agente oxidante mais 

comumente empregado nas estações de tratamento para oxidação química de outros 

compostos devido principalmente a sua alta capacidade de oxidação a diversos 

compostos e ao seu custo baixo quando comparado a outros agentes oxidantes. No 

entanto, a aplicação do cloro na etapa de pré-oxidação vem sendo evitada devido à 

formação de subprodutos tóxicos resultantes de sua aplicação (ARORA et al., 1997; 

ZHANG et al., 2015). 

Apesar de LALEZARY et al. (1986) terem concluído que o ozônio não é eficiente 

na remoção de MIB e Geosmina, estudos posteriores comprovaram a capacidade de 

oxidação de tais compostos por este agente oxidante (GEERING, 1999; ADAMS; 

SUTHERLAND, 2000; GUNTEN, VON, 2003a; PETER; GUNTEN, VON, 2007; GUO 

et al., 2016).  

Westerhoff, Nalinakumari e Pei (2006) e Peter e Gunten, Von (2007) analisaram 

a cinética do processo de oxidação de compostos causadores de gosto e odor em 

águas de abastecimento pelo ozônio. Os dois grupos de pesquisadores puderam 

concluir que conhecendo-se as constantes cinéticas de segunda ordem para oxidação 

de MIB e Geosmina pelo ozônio, é possível prever a eficiência de suas remoções. 
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Westerhoff, Nalinakumari e Pei (2006) e Peter e Gunten, Von (2007) 

ressaltaram ainda que a aplicação do ozônio foi eficaz na remoção dos compostos 

causadores de gosto e odor na água estudados, apesar de ser uma reação 

relativamente lenta, principalmente devido à ação dos radicais de hidroxila (OH), Logo, 

o grau de oxidação de tais compostos depende de suas respectivas reatividades à 

hidroxila. Isso significa que, caso o tempo de exposição ao ozônio não seja suficiente 

para alcançar as taxas de remoção desejadas, uma alternativa para acelerar o 

processo é aumentar a exposição aos radicais OH através dos processos oxidativos 

avançados (POA).  

Processos oxidativos avançados consistem na aplicação de radiação 

ultravioleta (UV) ou peróxido de hidrogênio (H2O2) a fim de acelerar a liberação de 

íons pelo ozônio, promovendo assim uma maior disponibilidade de OH para 

decomposição de compostos, como MIB e Geosmina (ROSENFELDT et al., 2005; 

WESTERHOFF et al., 2006; PETER; GUNTEN, VON, 2007). Estudos recentes tem 

desmonstrados que processos oxidativos avançados apresentam bons resultados 

para remoção de MIB e Geosmina (ROSENFELDT et al., 2005; WESTERHOFF et al., 

2005; MIZUNO et al., 2011).  

Com relação à aplicação de O3/H2O2, o maior limitante é a formação de íons 

bromato (BrO3-) durante a ozonização de águas que já contem brometo (Br-), pois a 

concentração de íons bromato é limitada a 10 µg L-1 para águas de abastecimento 

devido ao seu potencial cancerígeno para seres humanos (GUNTEN, VON; HOIGNÉ, 

1994; GUNTEN, VON; OLIVERAS, 1998; PETER; GUNTEN, VON, 2007; MIZUNO et 

al., 2011). Dessa forma, a aplicação de processos oxidativos avançados com ozônio 

deve ser bem estudada de modo a aplicar dosagens de ozônio cujo potencial de 

formação de íons bromato seja o menor possível. Além do que, outros parâmetros 

parâmetros, como pH e temperatura também influenciam na remoção de MIB e 

Geosmina e na formação de bromato e ozônio residual (GUNTEN, VON, 2003b). 

Pensando nisso, Mizuno et al. (2011) estudaram a aplicação de O3/H2O2 na 

remoção de compostos causadores de gosto e odor (MIB e Geosmina) em águas de 

abastecimento e a formação de íons bromato. Os pesquisadores testaram diferentes 

dosagens de ozônio e de peróxido de hidrogênio para tratar amostras de água com 

diferentes concentrações de brometo, MIB e Geosmina. Mizuno et al. (2011) 

concluíram que para as situações de maiores concentrações iniciais de brometo (em 
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torno de 500 µg L-1), maiores dosagens de peróxido de hidrogênio seriam necessárias 

para remoção de MIB e Geosmina de forma a manter a qualidade da água aceitável 

tanto para concentrações de bromato quanto com relação ao gosto e odor 

desagradáveis. 

Outro processo de oxidação avançada utilizado para controle de gosto e odor 

em águas de abastecimento é a aplicação de luz ultravioleta (UV) e UV com peróxido 

de hidrogênio (UV/H2O2) ROSENFELDT et al. (2005) avaliaram o tratamento de água 

contendo MIB e Geosmina utilizando apenas luz ultravioleta e também aplicando 

UV/H2O2. Os pesquisadores concluiram que para remoção de MIB e Geosmina, 

seriam necessárias dosagens superiores de UV do que as comumente requeridas na 

etapa de desinfecção, o processo UV/H2O2 representou um tratamento mais eficaz do 

que apenas a aplicação de luz ultravioleta e fatores como turbidez influenciam na 

eficiência desse processo.  

Entretanto, o processo de remoção de gosto e odor por aplicação de UV/H2O2 

em estações de tratamento mesmo sendo eficaz não é simples. Operacionalmente o 

manuseio do H2O2 é complexo e, principalmente, existe uma preocupação com o 

residual de peróxido de hidrogênio gerado que, caso não seja eliminado, pode vir a 

consumir uma parte do cloro aplicado na água nas etapas seguintes e comprometer 

o restante do processo de tratamento da água, isso porque é difícil prever o residual 

de peróxido de hidrogênio gerado, uma vez que o problema de gosto e odor é sazonal 

(WANG, D. et al., 2015).  

A fim de encontrar um agente oxidante alternativo ao peróxido de hidrogênio 

para atuar conjuntamente a luz ultravioleta, Wang, D. et al. (2015) comparam a 

eficiência na remoção de MIB e Geosmina pela aplicação de UV/H2O2 à utilização de 

UV/Cl2 para três diferentes valores de pH da água. No estudo, observou-se que quanto 

menor o pH, maior é a remoção de tais compostos tanto para o tratamento com cloro 

quando com peróxido de hidrogênio.  

Com relação à eficiência na remoção de uma forma geral, os resultados 

indicam que os dois tratamentos propostos obtiveram resultados muito parecidos, 

apenas para o pH de 6,5 que a remoção de MIB e Geosmina por UV/Cl2 foi superior à 

alcançada pelo sistema UV/H2O2. Tal estudo é importante pois mostra que a 

capacidade de remoção de MIB e Geosmina pelo cloro (oxidante mais comumente 



 

 

 

33 

utilizado em estações de tratamento) conjuntamente à foto catálise com UV é tão 

eficiente quanto o sistema UV/H2O2, cuja operação em estações de tratamento é mais 

complexa e custosa (WANG, D. et al., 2015). 

Apesar de serem mais comumente empregado no tratamento de esgoto, 

tratamentos biológicos também podem ser uma opção para controle de gosto e odor 

em águas de abastecimento. Em estações de tratamento de água, sua aplicação é 

geralmente na etapa de filtração (SRINIVASAN; SORIAL, 2011; GUO et al., 2016). 

Recentemente, Guo et al. (2016) avaliaram a remoção de gosto e odor em uma 

estação de tratamento de água, responsável pelo fornecimento de água para a cidade 

de Shanghai, na China, cujo tratamento era composto pelas etapas de coagulação, 

sedimentação, ozonização, filtração em carvão ativado biológico, filtração em areia e 

desinfecção com cloro. Ao final dos 13 meses de estudo, demonstrou-se que o 

processo de ozonização conjuntamente ao tratamento biológico é eficaz na remoção 

de gosto e odor devido à presença de MIB e Geosmina em água de abastecimento. 

 Por fim, dentre as tecnologias de tratamento para controle do problema de 

gosto e odor em água de abastecimento, as que tem sido mais comumente utilizadas, 

por serem menos custosas e de relativamente fácil aplicação, são as que envolvem 

processos de adsorção com carvão ativado, que pode ser na forma granular ou em 

pó (SRINIVASAN; SORIAL, 2011; MATSUI et al., 2015).  

Normalmente, para o tratamento de gosto e odor devido à presença de MIB e 

Geosmina na águas dá-se preferência ao emprego do carvão ativado em pó (CAP) 

em relação ao granular principalmente devido à sazonalidade da ocorrência de tal 

problema, pois a forma em pó permite variações de dosagens em função da 

concentração do poluente, diferentemente do carvão ativado granular que é 

empregado em forma de meio filtrante (SRINIVASAN; SORIAL, 2011; MATSUI et al., 

2015).  

3.2 PROCESSO DE ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO EM PÓ 

Para o tratamento de águas de abastecimento a partir de certos mananciais 

que possuem compostos muito pequenos, se faz necessário a adoção da etapa de 

adsorção devido à baixa capacidade de remoção por completo dos compostos 

menores durante as etapas de coagulação, sedimentação, filtração e oxidação 

química. Sendo assim, o composto adsorvente é capaz de formar partículas maiores 
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e mais fáceis de serem removidas nas etapas restantes do tratamento (NAJM, ISSAM 

N. et al., 1991; SUMMERS et al., 2011; MATSUI et al., 2015). 

O material adsorvente mais comumente utilizado no tratamento de água é o 

carvão ativado, que pode ser fabricado a partir de carvão, madeira, coco, entre outros. 

A grande vantagem do carvão ativado é sua enorme área superficial interna (entre 

800 e 1500 m2/ g), por ser um material altamente poroso, o que o torna capaz de 

adsorver compostos diversos a sua superfície. A Figura 3 mostra uma imagem de 

Microscopia Eletrônica por Varredura (MEV) da superfície de um carvão ativado na 

forma em pó.  

Além da área superficial, outra característica importante a se levar em 

consideração para sua eficiência no tratamento de águas de abastecimento é a 

distribuição do tamanho de seus poros, que são classificados em microporos (< 2 nm), 

mesoporos (entre 2 e 50 nm) e macroporos (> 50nm). Compostos orgânicos presentes 

na água são adsorvidos por poros que possuem o tamanho adequado para isso, ou 

seja, micropoluentes como MIB e Geosmina são adsorvidos nos microporos enquanto 

que matéria orgânica é adsorvida geralmente nos meso e macroporos. Características 

como a quantidade de poros que o carvão ativado apresenta e sua homogeneidade 

afetam seu desempenho no processo de adsorção, e dependem de dois fatores: tipo 

da matéria-prima utilizada e seu processo de fabricação (SUMMERS et al., 2011; 

MATSUI et al., 2015).  
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Figura 3 - Imagens de MEV da superfície de um carvão ativado na forma em pó 

 

Fonte: Autora e LCT. 

A aplicação do carvão ativado como material adsorvedor no tratamento de 

águas de abastecimento é muito comum não apenas para remoção de compostos 

causadores de gosto e odor, mas também para remoção de matéria orgânica, que 

pode vir a reagir com o cloro utilizado como agente oxidante produzindo subprodutos 

cancerígenos, e de cianotoxinas (SUMMERS et al., 2011). 

 Existem no mercado diversos tipos de carvão ativado que apresentam diversas 

origens e características, a tomada de decisão para a escolha de um tipo de carvão 

ativado no tratamento de água deve se basear em que compostos se deseja separar 

e a qualidade da água que será tratada, pois alguns compostos presentes na fase 

líquida são mais facilmente adsorvidos pelos carvões de origem vegetal enquanto 

outros, de origem betuminosa, por exemplo (MATSUI et al., 2015).  
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A qualidade da água bruta interfere na adsorção do carvão ativado em pó pois 

existe uma competição pela capacidade de adsorção do material adsorvedor, ou seja, 

alguns compostos são adsorvidos à superfície do carvão ativado mais rapidamente 

que outros diminuindo a área superficial para adsorção dos compostos mais lentos 

(SUMMERS et al., 2011). 

O carvão ativado é apresentado nas formas granular e em pó. O carvão ativado 

granular (CAG) é utilizado em estações de tratamento de água geralmente na forma 

de filtros fixos, enquanto que o carvão ativado em pó (CAP) é aplicado diretamente na 

água. Para remoção de compostos causadores de gosto e odor na água de 

abastecimento, é mais vantajosa a aplicação do carvão ativado em pó, pois o 

problema causado pela presença de MIB e Geosmina na água se apresenta de forma 

sazonal. Logo, do ponto de vista econômico, a depender de cada caso é mais viável 

poder variar a dosagem de aplicação do carvão ativado de acordo com a demanda e 

o carvão ativado granular não permite essa dosagem variável, já que seu volume está 

fixo na forma de filtros (SUMMERS et al., 2011). 

Para o CAP, outra característica importante é o tamanho de suas partículas e 

sua distribuição, de uma forma geral, quanto menor o tamanho da partícula, maior a 

capacidade de adsorção do material (NAJM, ISSAM N. et al., 1991; MATSUI et al., 

2014, 2015). Existem inclusive carvões ativado em pó chamados de superfinos 

(CAPS), cujas partículas apresentam diâmetros menores que 1 µm (MATSUI et al., 

2015). Segundo Matsui et al. (2014), apesar de o carvão ativado em pó ser altamente 

eficiente na remoção de MIB e Geosmina, sua capacidade de adsorção ainda não é 

totalmente aproveitada porque o tempo de contato entre o mesmo e a água disponível 

na estações de tratamento é inferior ao necessário pela cinética da adsorção (ANDO 

et al., 2010).  

Logo, com o carvão ativado em pó superfino isso não ocorreria, pois segundo 

Matsui et al. (2014) o aumento da capacidade de adsorção à medida que o tamanho 

da partícula do material adsorvedor poroso diminui se deve a um fenômeno chamado 

“adsorção de casca” (shell adsorption). “Shell adsorption” consiste em um tipo de 

adsorção em que o composto não é totalmente adsorvido nos poros do adsorvente, 

pois o adsorvato tem preferência por ser adsorvido próximo à superfície externa do 

material adsorvedor (Figura 4) (MATSUI et al., 2011). Entretanto, os estudos 

realizados até o momento para melhor compreender o processo de adsorção em 
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carvões ativados em pó superfino foram realizados apenas com água isenta de 

matéria orgânica e aplicação de carvão ativado superfino ainda precisa ser mais 

avaliada e compreendida (MATSUI et al., 2014). 

Figura 4 – Shell Adsortion  

 

Fonte: Adaptado de MATSUI et al. (2011). 

NAJM et al. (1991) estudaram o desempenho de do carvão ativado em pó na 

remoção de diversos compostos a fim de identificar formar de utilizá-lo mais 

eficientemente. Dentre os fatores que afetam a capacidade de adsorção do CAP 

citados por NAJM et al. (1991), os principais estão relacionados a sua forma de 

aplicação nas estações de tratamento.  

Para a utilização de carvão ativado em pó nas estações de tratamento de água, 

é essencial estudar principalmente a dosagem do CAP a ser aplicada, o momento de 

sua aplicação no sistema e o tempo de contato necessário entre o material adsorvedor 

e o composto que se deseja remover para que a adsorção ocorra facilitando a 

remoção dos compostos indesejados (NAJM et al., 1991; FERREIRA FILHO; 

FERNANDES, 2005). 

Com relação à dosagem de aplicação, NAJM et al. (1991) concluiram que a 

eficiência do carvão ativado em pó na remoção de poluentes depende principalmente 

da concentração e do tipo do composto que se deseja remover. Sendo que, o CAP foi 
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muito eficiente na remoção da Geosmina e MIB mesmo com baixas dosagens de CAP 

(10-25 mg L-1). 

Para definir o momento de aplicação do carvão ativado em pó em uma estação 

de tratamento de água considera-se que é possível dosar o CAP em diferentes pontos, 

conforme apresentado na Figura 5. Segundo EDZWALD (2011), a escolha do ponto 

de aplicação deve levar em consideração as vantagens e desvantagens de cada 

opção, a qualidade da água bruta e a estrutura do sistema.  

A adição do CAP na captação da água no manancial (ponto A), seria a mais 

vantajosa, ao se considerar apenas a cinética da adsorção, pois a aplicação neste 

ponto proporcionaria o maior tempo de contato possível entre o adsorvente e os 

poluentes a serem removidos. Entretanto, essa escolha é arriscada quando a água 

bruta for composta por outros compostos orgânicos que podem ser adsorvidos 

também, o que reduz, portanto, a capacidade adsortiva do CAP para os compostos 

causadores de gosto e odor (NAJM, ISSAM N. et al., 1991; SUMMERS et al., 2011). 

Alternativamente, pode-se dosar o adsorvente imediatamente antes da adição 

do coagulante, só que essa escolha também pode ser prejudicial, devido à 

precipitação do hidróxido metálico na superfície externa das partículas do carvão 

ativado em pó, reduzindo assim a capacidade de adsorção do mesmo (EDZWALD, 

2011).  

Figura 5 - Pontos de aplicação de carvão ativado em pó no tratamento de águas de 
abastecimento. 

 

Fonte: FERREIRA FILHO (2001). 

Para evitar a competição com outros compostos orgânicos (ponto A) e a 

precipitação de hidróxido metálico sobre a superfície do CAP (ponto B), a aplicação 

do carvão ativado em pó no ponto C, antes da filtração, seria a melhor alternativa 

segundo SONTHEIMER et al. (1988). Só que, a estrutura existente na maioria das 
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estações de tratamento de água já construídas impossibilita a adição de CAP neste 

ponto.  

Dessa forma, a adição do CAP é efetuada mais comumente no ponto de 

chegada da água abruta à estação de tratamento, onde também costuma-se realizar 

a pré-oxidação (aplicação de agentes oxidantes). Os residuais dos agentes oxidantes 

aplicados, no entanto, podem vir a interferir na capacidade de adsorção do carvão 

ativado em pó (LALEZARY-CRAIG et al., 1988; GILLOGLY et al., 1998; NEWCOMBE; 

COOK, 2002; ZHANG, Y. et al., 2013). Um exemplo disso é o cloro livre, sabe-se que 

a capacidade de adsorção de MIB pelo CAP é significativamente reduzida pela 

presença de cloro livre na água (LALEZARY-CRAIG et al., 1988; GILLOGLY et al., 

1998; NEWCOMBE; COOK, 2002; SRINIVASAN; SORIAL, 2011).  

Apesar de o cloro ser o agente oxidante e desinfetante mais utilizado nas 

estações de tratamento de água e de ser necessário a existência de certa 

concentração residual deste agente desinfetante na água que é distribuída para 

população, sua aplicação tem suas desvantagens. O uso do cloro prejudica não 

somente a capacidade de adsorção do carvão ativado em pó (LALEZARY-CRAIG et 

al., 1988; GILLOGLY et al., 1998), como também é responsável pela formação de 

subprodutos prejudiciais à saúde humana, conhecidos como subprodutos da 

desinfecção, como os trialometanos e ácidos haloacéticos (ARORA et al., 1997; 

WANG et al., 2016). 

Gillogly et al. (1998) aplicaram diferentes concentrações de cloro ao mesmo 

tempo em que diferentes dosagens de CAP também eram aplicadas para remoção de 

MIB e Geosmina em águas de abastecimento, a fim de confirmar a interferência 

exercida pelo agente oxidante na capacidade de adsorção do CAP verificada por 

Lalezary-Craig et al. (1988) e melhor entender a cinética envolvida nesse processo. 

Também foram testados cenários em que se aplicava o CAP anteriormente ao agente 

oxidante (GILLOGLY et al., 1998). 

Os resultados confirmaram a ação prejudicial do agente oxidante sobre a 

superfície do carvão ativado em pó e ainda foi constatado que o cloro, quando 

adicionado após o CAP ter tido um certo tempo de contato com a água, oxida regiões 

da superfície do carvão ativado em pó que já contem MIB adsorvido, promovendo o 

retorno do MIB à água. Logo, de modo otimizar a ação do CAP quando em presença 
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de cloro livre na água, a alternativa seria permitir o maior tempo de contado entre o 

CAP e a água antes da adição do agente oxidante, para que a quantidade máxima de 

MIB e Geosmina fosse adsorvida (GILLOGLY et al., 1998). 

O efeito prejudicial do cloro sobre a capacidade de adsorção do CAP, além da 

problemática que envolve a formação de subprodutos cancerígenos devido a sua 

utilização como a gente oxidante, tem motivado estudos com o objetivo de testar a 

eficiência de agentes oxidantes alternativos, como o permanganato de potássio. De 

modo a avaliar sua viabilidade econômica e operacional e a sua capacidade de 

otimizar a aplicação do CAP, evitando-se assim, dosagens excessivas para suprir a 

perda da capacidade de adsorção promovida pela pré-cloração. 

3.3 PERMAGANATO DE POTÁSSIO COMO AGENTE OXIDANTE 

O permanganato de potássio (KMnO4) é uma boa opção para substituição do 

cloro na etapa de pré-oxidação pois apresenta inúmeras vantagens, podendo citar: 

redução na formação de sub-produtos da desinfecção (CHU et al., 2015; ZHANG et 

al., 2015), elevada capacidade de oxidação de ferro e manganês (ROCCARO et al., 

2007), traz benefícios na etapa de coagulação uma vez em que é adequadamente 

dosado, inclusive para a remoção de algas e matéria orgânica (USEPA, 1999; XIE et 

al., 2013; WANG, H. Q. et al., 2015; NACERADSKA et al., 2017); além do menor poder 

de lise da estrutura celular de determinados microrganismos, o que reduz a 

possibilidade de liberação de compostos intracelulares para o meio aquoso (XIE et al., 

2013; WERT et al., 2014).  

Em estações de tratamento de água, o permanganato de potássio geralmente 

é adicionado na fase líquida a partir de um tanque onde sua mistura concentrada fica 

estocada para ser bombeada na etapa desejada, mas também pode ser adicionado 

na forma cristalina (EDZWALD, 2011). Em meio aquoso o permanganato de potássio 

se dissocia como descrito na seguinte equação química: 

KMnO4 + H2O → K+ + MnO4- + H2O (1) 

Essa equação pode ser considerada irreversível pois possui uma constante de 

equilíbrio alta, sendo que o comportamento oxidante do permanganato de potássio 

depende do valor do pH da fase líquida. Se o pH é mais próximo do neutro, tem –se: 
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MnO4- + 4H+ + 3e- → MnO2 + 2H2O (2) 

Já para valores de pH baixos, menores que 3, tem se: 

MnO4- + 8H+ + 5e- → Mn+2 + 4H2O (3) 

Quando o pH é básico, a reação química é a seguinte: 

MnO4- + 4H+ + 3e- → MnO2 + 4OH (4) 

Isso significa que para valores de pH próximo ao neutro ou básicos, ocorre a 

formação do dióxido de manganês que se precipita, consequentemente, deve-se 

atentar para a total remoção desse precipitado durante o restante do tratamento para 

evitar que a água final da ETA não apresente concentrações de dióxido de manganês 

(EDZWALD, 2011). 

A aplicação mais comum do permanganato de potássio em estações de 

tratamento de água é na etapa de pré-oxidação em substituição ao cloro para a 

primeira fase do tratamento, principalmente quando a água do manancial apresenta 

grandes concentrações de ferro e manganês (ROCCARO et al., 2007; TOBIASON et 

al., 2016).  

Adicionalmente, quando a água contem muitos compostos que ao reagirem 

com o cloro geram subprodutos prejudiciais à saúde humana, o permanaganto de 

potássio também é uma alternativa vantajosa (CHU et al., 2015; ZHANG et al., 2015). 

No estudo citado anteriormente realizado por Zhang et al. (2015) em que os 

pesquisadores compararam a capacidade de formação de trialometanos iodados do 

cloro, do dióxido de cloro e do permanganato de potássio quando aplicados na etapa 

de pré-oxidação ficou evidente que, dentre os três agente oxidantes avaliados, o que 

apresenta menor potencial de formação de trialometanos é o permanganato de 

potássio.  

Zhang et al. (2015) também observaram que os três agentes oxidantes foram 

capazes de formar CHI3 (principal trialometano iodado), mas apenas o cloro foi 

responsável pela formação de outros trialometanos além deste. Além disso, com 

relação a velocidade em que ocorre a formação de CHI3, foi verificado que com a 

aplicação do cloro como pré-oxidante sob as condições normais do processo de 
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tratamento de água, os trialometanos foram formados em uma hora, enquanto que 

para os outros agentes oxidantes, a formação completa demorou 10 horas.  

Já Chu et al. (2015) avaliaram a capacidade do permanganato de potássio 

conjuntamente ou não ao carvão ativado em pó na remoção de determinados 

compostos precursores da formação de trialometanos durante o pré-tratamento, ou 

seja, anteriormente às etapas de coagulação, sedimentação e filtração. Neste estudo 

foram testados três diferentes cenários: pré-tratamento com aplicação de CAP 

apenas, pré-tratamento com aplicação de apenas permanganato de potássio e pré-

tratamento com aplicação tanto do agente oxidante quando do material adsorvedor. 

A Tabela 2 demonstra o esquema que resume os principais resultados obtidos. 

De uma forma geral, os pesquisadores observaram que todos os tratamentos 

propostos atuaram melhor em termos de remoção de percursores de subprodutos que 

o tratamento sem a adoção do pré-tratamento, ou seja, apenas com coagulação, 

sedimentação e filtração (CHU et al., 2015).  

Ficou evidente que as aplicações de permanganato de potássio apenas ou de 

carvão ativado apenas foram responsáveis por consideráveis taxas de remoção, cerca 

de 40% e entre 40 e 60%, respectivamente, para a maioria dos compostos testados. 

O tratamento que contemplava a aplicação dos dois agentes, no entanto, apresentou 

taxas de remoção dos compostos indesejáveis ainda melhores, o que justifica a 

adoção do pré-tratamento com aplicação de permanganato de potássio e carvão 

ativado em pó em estações de tratamento para controle de produção de trialometanos 

(CHU et al., 2015). 
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Tabela 2 - Resultados obtidos em termos de remoção de percursores para os três cenários 
de pré-tratamento propostos 

  
Permanganato 

de Potássio 

Carvão 
Ativado em 

Pó 

Permanganato 
de Potássio + 

Carvão Ativado 
em Pó 

C-DBPs 

Halometanos 
(DCM, TCM)  X X 

Haloácidos (DCAA, 
TCAA) X  X 

Haloacetonas 
(DCAce, TCAce 

X X X 

N-DBPs 

Haloacetonitrilos 
(DCAN, TCAN) 

  X 

Halonitrometanos 
(TCNM) X X X 

Haloacetamidas 
(DCAcAm, 
TCAcAm) 

  X 

N-
nitrosodimetilamina 

(NDMA) 
  X 

Taxas de Redução ≤ 40% 40 - 60% ≥ 60% 

Fonte: Adaptado de CHU et al. (2015) 

Ainda a respeito da aplicação do permanganato de potássio na etapa de pré-

oxidação, além da menor capacidade de formação de subprodutos de desinfecção 

que outros agentes oxidantes, este agente oxidante apresenta menor potencial de lise 

celular, ou seja, sua oxidação não permite a liberação de compostos orgânicos 

intracelulares para o meio aquoso (RODRÍGUEZ et al., 2007; XIE et al., 2013).  

Segundo Xie et al. (2013), para o pré-tratamento de águas contendo quantidade 

considerável de algas, a aplicação de permanganato de potássio é mais benéfica que 

a adoção de ozonização. Os pesquisadores avaliaram os dois tipos de pré-tratamento 

considerando produção de matéria orgânica dissolvida e de subprodutos da seguinte 

desinfecção com cloro. A ozonização provocou maior geração de subprodutos de 
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desinfecção e também promoveu a lise celular de microrganismos, provocando a 

liberação de compostos orgânicos intracelulares na água. Já o permanganato de 

potássio não causou a quebra das barreiras celulares e ainda promoveu uma menor 

formação de subprodutos da desinfecção. 

Ainda sobre os benefícios da aplicação do permanganato de potássio como 

agente pré-oxidante para a remoção de compostos orgânicos na água, apesar de ser 

uma agente oxidante eficaz, sua dosagem de aplicação deve ser bem administrada, 

pois dosagens muito baixas podem não inativar a atividade de organismos capazes 

de liberar toxinas na água, e dosagens acima da necessária para tal oxidação podem 

gerar residuais que prejudiquem as outras etapas do tratamento de água (OU et al., 

2012). 

Além da aplicação do permanganato de potássio no tratamento de água na 

etapa de pré-oxidação (XIE et al., 2013, 2016), também é possível aplicá-lo 

juntamente com o coagulante, como ocorre nas estações de tratamento mais 

convencionais ou após a etapa de coagulação. As vantagens de se aplicar esse 

composto antes da coagulação, além das que já foram citadas até o momento, estão 

na garantia de um tempo de contato maior até sua remoção, no caso de grandes linhas 

de tratamento (USEPA, 1999; EDZWALD, 2011; NACERADSKA et al., 2017) e nos 

benefícios na etapa de coagulação quando aplicado em dosagens adequadas (XIE et 

al., 2013, 2016; WANG, H. Q. et al., 2015; NACERADSKA et al., 2017). 

Segundo Naceradska et al. (2017), a aplicação do permanganato de potássio 

como agente pré-oxidante foi responsável pela redução da demanda pelo agente 

coagulante utilizado no estudo (sulfato férrico), pela maior remoção de matéria 

orgânica e de microcistina (tóxica ao ser humano) através da coagulação. O estudo 

foi realizado a a partir da adoção de quatro diferentes dosagens de permanganato 

para a pré-oxidação, o que permitiu que os pesquisadores concluíssem que o estudo 

da dosagem de aplicação de tal agente oxidante é fundamental para otimização dos 

seus benefícios para o tratamento de água (WANG, H. Q. et al., 2015; NACERADSKA 

et al., 2017). 

Com relação à eficiência do permanganato de potássio na remoção de 

compostos causadores de gosto e odor em águas de abastecimento, através de seus 

estudos, GLAZE et al. (1990) observaram que para a remoção de MIB e Geosmina, a 
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oxidação é insatisfatória (13 e 15%). Logo, a adoção de permanganato de potássio 

por si só não reduz efetivamente os compostos causadores de gosto e odor 

(POSSELT; REIDIES, 1965; LALEZARY et al., 1986; GLAZE, W. H. et al., 1990).  

Entretanto, esse fato não elimina a possibilidade da utilização desse agente 

oxidante conjuntamente a um processo que seja eficiente na remoção de tal 

problemática, como processo de adsorção em carvão ativado em pó. Inclusive, esse 

tipo de tratamento (pré-oxidação com permanganato de potássio conjuntamente à 

adsorção com CAP) tem sido aplicado em estações de tratamento convencionais na 

Região Metropolitana de São Paulo por causa dos constantes episódios de maus 

gosto e odor na água de abastecimento. 

No entanto, não são até o momento conhecidas as interferências de 

concentrações residuais de permanganato de potássio na fase líquida no processo de 

remoção de MIB e Geosmina através adsorção de CAP. FERREIRA FILHO; 

FERNANDES (2005) conduziram uma série de experimentos a fim de verificar a 

influência da oxidação química no processo de adsorção de Geosmina e MIB e 

concluíram que a influência do permaganato de potássio é bem inferior à do cloro livre 

e que havendo-se um detalhado controle da concentração de permanganato aplicada, 

é possível evitar que essa influência ocorra. Para tanto, mais estudos a respeito dessa 

interação entre CAP e KMnO4 devem ser realizados. 

Existem estudos que avaliaram a interferência do permanaganto de potássio 

na capacidade de adsorção do carvão ativado em pó para outras finalidades, como 

na remoção de matéria orgânica (ZHANG, Y. et al., 2013) e de manganês residual e 

microcistina (JEONG et al., 2017). 

Afim de avaliar a interferência na capacidade de adsorção de matéria orgânica 

pelo CAP devido à presença de permanganato de potássio na fase líquida, ZHANG, 

Y. et al., (2013) realizaram experimentos considerando duas opções de tratamento de 

água. A primeira condição foi aplicação da pré-oxidação com o permanganato de 

potássio seguida da adsorção em CAP, enquanto que a segunda foi a aplicação de 

uma solução de CAP previamente oxidada pelo permanganato de potássio. 

Os resultados encontrados implicaram que os dois processos apresentam 

taxas de remoção de matéria orgânica aceitáveis. No entanto, observaram-se 

algumas alterações em determinadas características do carvão ativado em pó ao ser 
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previamente oxidado pelo permanganato de potássio, como redução no volume total 

de poros e da área superficial específica. Também foi verificado que a pre-oxidação 

alterou a estrutura de determinadas matérias orgânicas. Entretanto, tais mudanças 

não alteraram significantemente sua capacidade de remoção de matéria orgânica 

(ZHANG, Y. et al., 2013). 

JEONG et al. (2017) estudaram a eficácia na remoção de microcistina  e 

manganês em águas de abastecimento de um sistema de tratamento composto pela 

aplicação do permanganato de potássio como agente pré-oxidante seguido de 

adsorção com carvão ativado em pó. Ao testar o tratamento em água de rio, os 

pesquisadores constataram que a matéria orgânica com baixa massa molar e 

aromaticidade competem pela oxidação do agente oxidante, reduzindo a oxidação da 

microcistina.  

Para as condições testadas, JEONG et al. (2017) concluiram que tempo de 

contato de entre o permanganato de potássio e a água antes da adição de carvão 

ativado em pó e a dosagem de aplicação do material adsorvedor atuaram como 

fatores fundamentais na obtenção de valores de concentração de microcistina e 

manganês dentro dos limites permitidos. Logo, a aplicação do tratamento proposto é 

eficaz para a remoção de microcistina, se adequa à necessidade sazonal de sua 

aplicação e não gera muitos resíduos. 

Semelhantemente aos estudos realizados por ZHANG, Y. et al., (2013) e  

JEONG et al. (2017), pretendeu-se neste estudo, analisar a interação entre as 

diferentes dosagens de permanganato de potássio e de carvão ativado em pó de 

forma a entender, neste caso, como isso interfere na remoção dos compostos 

causadores de gosto e odor em águas de abastecimento. 
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4. METODOLOGIA 
4.1 MATERIAIS 
4.1.1 Água Sintética e padrões de MIB e Geosmina 

A água utilizada nos ensaios foi uma água sintética, pois a água bruta contém 

muitos compostos (orgânicos e inorgânicos) que dificultariam a interpretação dos 

resultados para avaliação da interferência da concentração residual de permanganato 

de potássio na fase liquida na capacidade de adsorção do CAP.  

Logo, a água sintética utilizada nos experimentos foi produzida no Laboratório 

de Saneamento “Lucas Nogueira Gracez” (LABSAN) do Departamento de Engenharia 

Hidráulica e Ambiental (PHA) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(USP) a partir de água ultrapura (milli-Q, Millipore) mediante adição de cloreto de sódio 

(NaCl), cloreto de cálcio (CaCl2) e bicarbonato de sódio (NaHCO3) (DINÂMICA 

Química Contemporânea Ltda, Brasil). A adição de tais sais foi suficiente para se 

atingir uma água sintética de pH entre 7,0 e 8,0, alcalinidade em torno de 100 mg L-1 

CaCO3 e dureza entre 30 e 40 mg L-1 CaCO3.  

Para os ensaios com água contendo MIB e Geosmina, a preparação da água 

sintética foi efetuada de modo que as concentrações de MIB e Geosmina estivessem 

em torno de 200 ng L-1 a partir de soluções padrão de MIB (2371-42-8, Supelco) e 

Geosmina (19700-21-1, Supelco) de 100 ppm fornecidas pelo Laboratório de Análises 

Químicas da Companhia de Saneamento o Estado de São Paulo (SABESP) com 

auxílio de microseringa também fornecida pela SABESP.  

4.1.2 CAP, Permanganato de potássio e Ferro 

O carvão ativado em pó utilizado foi o da marca CALGON CARBON 

Corporation de origem betuminosa (WPH-M), recomendado para controle de gosto e 

odor em águas de abastecimento, com número de iodo mínimo de 500 mg/ g e 

umidade por massa máxima de 8%. Para a etapa de oxidação, utilizou-se 

permanganato de potássio P. A. (DINÂMICA Química Contemporânea Ltda, Brasil).  

Anteriormente à execução dos ensaios experimentais, no Laboratório de 

Saneamento “Lucas Nogueira Gracez” (LABSAN) do Departamento de Engenharia 

Hidráulica e Ambiental (PHA) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(USP), foram preparadas soluções estoque de CAP e permanganato de potássio com 
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concentrações iguais a 5,0 mg L-1 e 1,0 mg L-1, respectivamente, de forma a 

possibilitar suas dosagens na fase líquida. 

Para alguns ensaios experimentais foi adicionado ferro na forma Fe (II) na água 

sintética, através da adição de sulfato de ferro heptahidratado P. A. (FeSO4.7H2O, 

Vetec) na forma sólida. 

4.2 ENSAIOS  

Os ensaios experimentais foram divididos em 4 etapas: ensaios preliminares, 

duas outras etapas tendo por objetivo avaliar a interação entre o permanganato de 

potássio e CAP (Fase 1) e a interferência do agente oxidante no processo de adsorção 

de MIB e Geosmina (Fase 2) e uma última etapa de ensaios complementares em água 

contendo ferro. Em todas as etapas, para ensaios com presença de MIB e Geosmina 

na fase líquida, adicionou-se 40 µL do padrão de tais micropoluentes na água sintética 

com uma micro-seringa de modo a atingir uma concentração em torno de 200 ng L-1 

na fase líquida.  

Para a caracterização físico-química da água sintética produzida no laboratório, 

foram utilizados os procedimentos experimentais definidos por APHA et al. (2005) 

(Métodos 4500-H+-B, 2320-B e 2340-C). Tais análises experimentais e a 

determinação das concentrações residuais de permanganato de potássio foram 

realizadas no Laboratório de Saneamento “Lucas Nogueira Gracez” (LABSAN) do 

Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental (PHA) da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (USP). Já as análises das concentrações residuais de MIB 

e Geosmina e de ferro dissolvido foram efetuadas no Laboratório de Análises 

Químicas da Companhia de Saneamento o Estado de São Paulo (SABESP). 

4.2.1 Ensaios preliminares 

Com o objetivo de definir quais dosagens de carvão ativado e permanganato 

de potássio seriam aplicadas na fase líquida para avaliar a interação entre esses 

compostos nas fases seguintes, foram realizados 4 (quatro) ensaios preliminares em 

equipamento de “jar test” com 6 jarros de 2 L cada (Mod. HX 218/LDB, Nova Ética). A 

água utilizada nessa fase continha MIB e Geomsina, logo, primeiramente, com 

propósito de obter as concentrações iniciais de MIB e Geosmina na fase líquida (cerca 

de 200 ng L-1 para cada composto), se efetuava a coleta de uma amostra controle da 
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água sintética antes da aplicação do tratamento proposto, em duplicata, em frascos 

de cromatografia de 40 mL cada.  

Em seguida, ajustava-se o sistema de agitação do equipamento de “jar-test”, 

em torno de 125 rpm, de modo a garantir o gradiente de velocidade superior a 100 s-

1. Uma vez ajustada a rotação do equipamento, eram efetuadas as adições 

simultâneas dos volumes de solução do agente oxidante empregado e da suspensão 

de CAP, seguidas do acionamento imediato do cronômetro.  

Cada ensaio foi realizado com adição de concentração fixa de permanganato 

de potássio (0, 1, 2 e 4 mg L-1) em todos os jarros e variando-se a dosagem de 

aplicação de carvão ativado em pó na água em cada jarro (0, 5, 10, 20, 30, 40 mg L-

1). As Figuras 6 e 7 demonstram o equipamento de “jar test” durante os ensaios com 

aplicação de 4 mg L-1 de permanganato de potássio na fase líquida e sem a adição 

do oxidante, respectivamente. As dosagens de CAP e do agente oxidante 

empregadas nesta fase foram definidas de modo a avaliar o efeito provocado pelas 

dosagens de tais compostos possivelmente aplicáveis na prática em estações de 

tratamento de água. 

Figura 6 - Ensaio da fase 1 em aparelho de “jar-teste”, com diferentes dosagens de CAP 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 7 - Ensaio da fase 1 em aparelho de "jar-test", com diferentes dosagens de CAP e 
adição de KMnO4 

 

Fonte: Autora. 

O tempo de duração dos ensaios desta fase foi mantido fixo e igual a 30 

minutos, ao final do qual era coletada uma amostra de cerca de 200 mL de cada jarro 

para as análises das concentrações residuais de MIB e Geosmina e de permanganato 

de potássio.  

Utilizava-se cerca de 100 mL da amostra coletada para as análises de MIB e 

Geosmina, volume no qual se adicionava 1 mL de uma solução estoque de Tiossulfato 

de Sódio P. A. (Na2S2O3.5H2O 0,1N, Vetec) para precipitar o permanganato de 

potássio residual (na forma de dióxido de manganês (MnO2), como exposto na 

Equação 5) e em seguida, procedia-se a sua filtração em membrana com abertura 

dos poros de 0,45 m (Millipore, EUA) (Figura 8). As amostras filtradas foram 

coletadas em duplicata em frascos de 40 mL, encaminhadas para o Laboratório de 

Análises Químicas da SABESP e conservadas por até 14 dias em temperatura entre 

4 e 10 oC até suas análises fossem efetuadas. A determinação das concentrações de 

MIB e Geosmina na fase líquida foi realizada pelo método 6040 D - Solid-Phase 

Microextraction (SPME) (APHA et al., 2005) (GC/MS-Sampler120, Agilent 

Technologies). 

3Na2S2O3 + 8KMnO4 + H2O = 3K2SO4 + 2KOH + 8MnO2 + 3Na2SO4               (5) 

O volume restante da amostra coletada de cada jarro (cerca 100 mL) era 

utilizado no mesmo momento da coleta para determinação da concentração residual 
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de permanganato de potássio, que foi realizada através do método 4500Cl F - DPD 

Ferrous Titrimetric Method (APHA et al., 2005) que é utilizado para detectar o cloro 

residual em água (Figura 9). Este método permite a aplicação de um fator de correção 

(0,893) para casos em que o oxidante contido na amostra não é o cloro e sim, o 

permanganato de potássio (CARUS CHEMICAL, 2004). Logo, o valor de 

concentração residual de oxidante obtido através das análises, que eram realizadas 

assim que as amostras eram coletadas, era multiplicado por 0,893.  

Figura 8 - Membranas utilizadas para filtração das amostras tratadas com carvão apenas (A) 
e com CAP e 2 mg/L de KMnO4 (B) 

 

Fonte: Autora. 

Figura 9 - Análise da concentração residual de permanganato de potássio 

 

Fonte: Autora. 

B 
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4.2.2 Fase 1: Avaliação da interação entre permanganato de potássio e CAP 

Após os ensaios preliminares, experimentos foram realizados com o objetivo 

de compreender a cinética da interação entre o oxidante e o CAP aplicados na fase 

líquida. Para tanto, utilizou-se a água sintética produzida em laboratório sem adicionar 

MIB e Geosmina. Foram realizados nove ensaios ao combinar diferentes dosagens 

de permanganato de potássio (1, 2 e 4 mg L-1) às dosagens de CAP (10, 20 e 40 mg 

L-1) aplicadas na fase líquida e determinadas a partir dos resultados dos ensaios 

preliminares.  

Para cada ensaio foi utilizado 1,5 L de água sintética em um béquer de 2 L, sob 

a ação do agitador magnético, volume do qual foram coletadas amostras de 100 mL 

cada, com uma pipeta volumétrica apropriadamente lavada, nos tempos 10, 20, 30, 

45, 60, 75, 90 e 120 minutos para análise da concentração residual do oxidante 

adotado. A Figura 10 mostra imagens obtidas durante o ensaio para os tempos de 0, 

30, 60 e 120 minutos. Tal análise foi realizada em triplicata.  

Figura 10– Aplicação de 40 mg L-1 de CAP e 1 mg L-1 de KMnO4 nos tempos 0, 30, 60 e 120 
minutos respectivamente. 

 

Fonte: Autora. 
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4.2.3 Fase 2: Interferência do permanganato de potássio no processo de 
adsorção com CAP 

Nesta fase, objetivou-se avaliar o processo de adsorção de MIB e Geosmina 

em CAP, quando em presença de permanganato de potássio ao longo do tempo. 

Logo, foram adotados 6 (seis) diferentes cenários ao combinar 20 e 40 mg L-1 de CAP 

a 1, 2 e 4 mg L-1 de permanganato de potássio. As dosagens de CAP e de 

permanganato de potássio adotadas nessa fase foram definidas por serem dosagens 

de aplicação usuais de tais compostos em estações de tratamento de água e ao 

considerar os resultados obtidos nas fases anteriores. 

Assim como na fase de ensaios preliminares, a água utilizada nessa fase 

continha MIB e Geosmina, cerca de 200 ng L-1 para cada composto, dessa forma 

inicialmente, se efetuava a coleta de uma amostra controle da água sintética antes da 

aplicação do tratamento proposto, em duplicata, em frascos de cromatografia de 40 

mL cada, com propósito de obter as concentrações iniciais de MIB e Geosmina na 

fase líquida. 

Cada cenário estudado correspondeu a um ensaio em equipamento de “jar-

test” de onde foram coletadas uma amostra de aproximadamente 200 mL de cada 

jarro em tempos diferentes (5, 10, 15, 30, 45 e 60 min), totalizando 6 (seis) amostras 

por ensaio (cenário) para as análises das concentrações residuais de MIB e Geosmina 

e de permanganato de potássio, de forma semelhante aos ensaios preliminares. A 

Figura 11 mostra um dos cenários estudados, o ensaio com aplicação de 20 mg L-1 

de CAP e 2 mg L-1 de permanganato de potássio. 

Adicionalmente, com o propósito de analisar a presença de manganês aderido 

à superfície do carvão ativado em pó, nesta fase foi empregada a técnica de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) com análise de raios X de energia 

dispersiva (EDS). O objetivo era obter imagens da superfície do CAP e análises 

qualitativas de pontos da superfície analisada para saber sua composição química e 

assim verificar a presença de manganês. 

 



 

 

 

54 

Figura 11 – Aplicação de de 20 mg L-1 de CAP e 2 mg L-1 de permanganato de potássio para 
remoção de cerca de 200 ng L-1 de MIB e 200 ng L-1 de Geosmina. 

 

Fonte: Autora. 

Dessa forma, imediatamente após a filtração das amostras coletadas para as 

análises de MIB e Geosmina, coletava-se também as membranas com abertura de 

poros de 0,45 m utilizadas, após a remoção do excesso de água, que eram colocadas 

em cadinhos de porcelana para secar em dessecador de sílica gel por pelo menos 24 

h. Em seguida, as membranas secas eram encaminhadas para o Laboratório de 

Caracterização Tecnológica (LCT), situado no Departamento de Engenharia de Minas 

e Petróleo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Onde eram 

recobertas com platina e/ou carbono e fixadas em suporte próprio para MEV e 

analisadas em microscópio Quanta 650 FEG, marca FEI, equipado com 

espectrômetro de raios X por dispersão de energia (EDS) (Quantax 400 e software 

Sprit, marca Bruker).  

4.2.4 Ensaios complementares 

A fim de complementar o estudo da interferência que concentrações residuais 

de permanganato provocam na capacidade de adsorção do CAP, foram realizados 

ensaios em equipamento de “jar test” com àgua sintética contendo ferro II (2 mg L-1) 

além de MIB e Geosmina (cerca de 200 ng L-1), para avaliar uma situação em que 

comumente se aplica o permanganato de potássio como agente pré-oxidante em 

estações de tratamento de água. Foram testados então 3 (três) diferentes cenários, 

todos com dosagem fixa de 40 mg L-1 de CAP, variando-se apenas a concentração do 
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agente oxidante, sendo adotadas 50, 100 e 200% da concentração requerida pela 

estequiometria da reação de oxidação do Fe 2+ pelo permanganato de potássio.  

De modo a evitar a precipitação do ferro dissolvido na água fez-se necessário 

corrigir o pH da água sintética para 6,0 adicionando 15 mL de ácido clorídrico (HCl 

0,1N, Dinâmica) em 20 L de água sintética para cada ensaio imediatamente antes do 

início dos experimentos. 

A coleta de amostras para análises de concentrações residuais de MIB e 

Geosmina e de permanganato de potássio foi efetuada de forma semelhante aos 

ensaios realizados anteriormente (Fase 2), sem ferro na fase líquida (5, 10, 15, 30, 45 

e 60 min). Já a concentração residual de ferro dissolvido na fase líquida foi 

determinada pelo Método 3120-B adotado para análises de metais contido em APHA 

et al. (2005) (ICP-OES modelo iCAP 6300 Duo, Thermo Scientific) realizado na 

SABESP.  

Para análises das concentrações de ferro dissolvido nos tempos: zero, 30 e 60 

minutos (início, meio e fim) de cada ensaio, simultaneamente à coleta do volume de 

200 mL para as análises das concentrações residuais de MIB e Geosmina e 

permanganato de potássio, foram coletadas, adicionalmente, amostras de 250 mL que 

foram filtradas por filtros de membrana de 0,45 m, acidificadas (HNO3 0,1N, 

Dinâmica), conservadas em temperatura ambiente (20 oC) em frascos em 

prolipropileno de 500 mL e encaminhadas para análise na SABESP.  

  



 

 

 

56 

5. RESULTADOS OBTIDOS 
5.1 ENSAIOS PRELIMINARES 

As Figuras 14 e 15 apresentam os percentuais de remoção de MIB e Geosmina, 

respectivamente, para as diferentes dosagens de CAP e de permanganato de 

potássio aplicadas. Ao avaliar as taxas de remoção de MIB e Geosmina, verifica-se 

que as maiores reduções na concentração desses compostos na fase líquida 

ocorreram para as maiores dosagens de CAP, ou seja, 20, 30 e 40 mg L-1.  

Na Figura 12 também é possível observar que para as maiores concentrações 

de carvão ativado em pó (20, 30 e 40 mg L-1), o tratamento com ou sem permanganato 

praticamente não tem diferença, resultando sempre num residual em torno de 60% 

para quaisquer dosagens de CAP e KMnO4, exceto a dosagem de 40 mg/L combinada 

com 1mg/L de oxidante, que obteve aproximadamente 50% de remoção de MIB. 

Adicionalmente, na Figura 14, verifica-se que para baixas doses de carvão, 5 e 10 mg 

L-1, a adição do permanganato de potássio parece ter favorecido a remoção de MIB, 

que saiu de cerca de 20% sem KMnO4 e com 5 mg L-1 de CAP, para cerca de 35%, 

com adição de 2 mg L-1 do oxidante, por exemplo; este resultado é, no entanto, 

contrário às expectativas assumidas a partir de estudos realizados anteriormente 

(LALEZARY et al., 1986; GLAZE, WILLIAM H. et al., 1990) o que justifica a 

necessidade de novos ensaios para confirmar tal tendência. 

Para a Geosmina, Figura 13, as taxas de remoção variaram entre 30 a 70%, 

onde as maiores taxas de remoção foram alcançadas com a aplicação das maiores 

concentrações de CAP sendo que a presença do agente oxidante também não 

provocou variações que podem ser consideradas relevantes. Destaca-se apenas o 

cenário em que foram aplicados 20 mg L-1 de CAP e 4 mg L-1 de permanganato de 

potássio, que foi responsável por um prejuízo em torno de 15% na remoção de 

Geosmina.  

Na Figura 13, observa-se também que ao dosar 40 mg L-1 do material 

adsorvedor e 1 mg L-1 do agente oxidante, obteve-se uma taxa de remoção em torno 

de 75%, enquanto que sem a adição do agente oxidante, a remoção de Geosmina 

verificada foi de aproximadamente 60%, o que indicaria uma possível ação benéfica 

da presença do permanganato de potássio na remoção de Geosmina.  
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No entanto, em virtude da dificuldade de aferir o residual do agente oxidante 

para esse cenário de combinação de dosagens de CAP e permanganato de potássio, 

pois o método de análise adotado trata-se de uma titulação em que a mudança de cor 

para esse cenário em específico é de difícil percepção, tal resultado pode ser 

considerado irrelevante levando-se em consideração também resultados de estudos 

anteriores (LALEZARY et al., 1986; GLAZE, WILLIAM H. et al., 1990). 

Logo, verifica-se que a presença do permanganato de potássio em excesso na 

fase líquida praticamente não trouxe prejuízo à remoção de MIB e Geosmina pelo 

CAP. Fato que motivou a execução de mais ensaios experimentais e análises para 

dar continuidade à pesquisa e avaliar e compreender melhor a interação entre KMnO4 

e o carvão ativado em pó. Vale ressaltar que, nesta fase, avaliou-se apenas as 

concentrações residuais de MIB e Geosmina para 30 minutos de tempo de contato, 

impossibilitando assim, quaisquer conclusões a respeito do processo de remoção de 

MIB e Geosmina ao longo do tempo. O que justifica a necessidade do estudo da 

remoção de tais compostos pelo carvão ativado em pó ao longo do tempo quando em 

presença de permanganato de potássio na fase líquida. 

Figura 12 - Remoção de MIB em porcentagem para os cenários estudados. 

 

Fonte: Autora. 



 

 

 

58 

Figura 13 - Remoção de Geosmina em porcentagem para os cenários estudados. 

 

Fonte: Autora. 

A Figura 14 apresenta as concentrações residuais de permanganato de 

potássio na fase líquida obtida ao final dos 30 minutos de ensaio para cada dosagem 

de carvão ativado em pó aplicada. Observa-se que, apesar de o efeito do KMnO4 na 

remoção dos micropoluentes ser mínimo, é verificada uma redução na concentração 

do agente oxidante na fase líquida. Tal redução apresenta um comportamento 

semelhante à remoção de MIB e Gesomina em relação às diferentes dosagens de 

CAP aplicadas. Isto é, quanto maior a dosagem de CAP, menores são os residuais 

dos poluentes e do permanganato de potássio chegando a apresentar um residual em 

torno de 40 a 50% da dosagem aplicada de permanganato para a concentração mais 

alta de CAP utilizada (40 mg L-1). 

A redução da concentração residual do agente oxidante na fase líquida 

evidencia que de alguma forma existe uma interação entre o mesmo e o carvão 

ativado em pó, uma vez que a água utilizada nos ensaios dessa fase não continha 

compostos que pudessem reagir com o agente oxidante. Os únicos compostos 

presentes na água foram o CAP, MIB e Geosmina; sendo que é sabido que o 

permanganato de potássio não é um bom agente oxidante de MIB e Geosmina e as 

taxas de remoção de tais compostos com e sem aplicação de permanganato de 

potássio também evidenciaram a ineficácia do agente oxidante em removê-los. 
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Verificada a existência de uma interação entre o CAP e o agente oxidante ao 

final de 30 minutos de tempo de contato, se fez necessário a execução de ensaios 

cinéticos para avaliar esse fenômeno ao longo do tempo. Adicionalmente, apenas com 

os ensaios preliminares não se pode definir o tipo de interação existente entre o 

permanganato de potássio e o CAP, se, por exemplo, o agente oxidante é adsorvido 

pelo carvão ativado em pó, ou eles reagem entre si, ou se ocorre os dois fenômenos. 

Logo, afim de compreender o tipo de interação existente entre tais compostos, estudos 

adicionais devem ser realizados com este objetivo. 

Figura 14 - Residual de KMnO4 em porcentagem para os cenários estudados. 

 

Fonte: Autora. 

5.2 FASE 1: AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO ENTRE PERMANGANATO DE 
POTÁSSIO E CAP 

As Figuras 15, 16 e 17 apresentam as variações temporais das concentrações 

de permanganato de potássio quando em presença de CAP na fase líquida. É possível 

observar pelas Figuras 15, 16 e 17 que há uma redução relevante na concentração 

do permanganato de potássio na água devido à presença do adsorvente e tal consumo 

do agente oxidante ocorre mais rapidamente na primeira hora de ensaio, 

principalmente nos primeiros 30 ou 40 minutos e após isso, a variação é muito 

pequena tendendo a um valor constante.  

Na Figura 15 é possível observar as reduções nas concentrações de 

permanganato de potássio que a aplicação de diferentes dosagens de CAP (10, 20 e 
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40 mg L-1) provoca para concentração inicial de 1 mg L-1 do agente oxidante na fase 

líquida. Verifica-se um consumo relevante do permanganato de potássio, cerca de 

30% de redução, mesmo para a menor dosagem de CAP aplicada. A aplicação de 40 

mg L-1 do material adsorvedor provocou uma redução em torno de 55% na 

concentração de permanganato de potássio na fase líquida.  

Aplicando-se 2 mg L-1 de permanganato de potássio (Figura 16) na água, torna-

se ainda mais evidente que consumo do agente oxidante é provocado pela presença 

de carvão ativado em pó na água e varia proporcionalmente à dosagem do material 

adsorvedor aplicada. A Figura 16 indica que a presença de 40 mg L-1 de CAP na fase 

líquida provocou uma redução de cerca de 65% da concentração do agente oxidante 

na água, o que representa um consumo de permanganato de potássio 

aproximadamente 3 vezes maior do que quando se adicionou apenas 10 mg L-1 de 

CAP na água. 

As menores taxas de redução da concentração do agente oxidante na fase 

líquida foram observadas quando foi aplicado 4 mg L-1 de permanganato de potássio 

(Figura 17). A adição de 10 mg L-1 de CAP ocasionou a redução de apenas 5% da 

concentração de permanganato de potássio, enquanto que ao adicionar 40 mg L-1 de 

CAP, houve uma redução na concentração residual do agente oxidante de cerca de 

35% (Figura 17).  

Figura 15 - Comportamento cinético da remoção do permanganato de potássio para 
dosagem de 1 mg L-1 de oxidante na fase líquida. 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 16 - Comportamento cinético da remoção do permanganato de potássio para 
dosagem de 2 mg L-1 de oxidante na fase líquida. 

 

Fonte: Autora. 

Figura 17 - Comportamento cinético da remoção do permanganato de potássio para 
dosagem de 4 mg L-1 de oxidante na fase líquida. 

 

Fonte: Autora. 

Nas Figuras 16, 17 e 18, portanto, é evidente que para as três dosagens de 

permanganato de potássio aplicadas na fase líquida (1, 2 e 4 mg L-1), quanto maior a 

concentração de CAP utilizada, maior é o consumo do agente oxidante na água. 

Observa-se também que o comportamento cinético dessa interação entre o 

permanganato de potássio e o material adsorvedor apresenta características 

semelhantes a uma reação química de cinética de primeira ou de segunda ordem, 



 

 

 

62 

devido à rápida redução da concentração do agente oxidante nos primeiros minutos e 

chegando a um valor de concentração residual constante após cerca de 30 minutos. 

Dessa forma, com o objetivo de entender tal comportamento, assumiu-se 

inicialmente que se trataria de uma reação química de cinética de pseudo-primeira-

ordem. No entanto, o resultados obtidos em laboratório não demonstraram uma boa 

aderência à representação gráfica do comportamento cinético de uma reação química 

de primeira ordem. 

Por consequência, assumiu-se que a reação química entre o CAP e o 

permanganato de potássio seria uma reação de cinética de pseudo-segunda-ordem. 

Para tanto, foi utilizada a equação global para uma reação química irreversível de 

cinética de segunda ordem reformulada (BOCCELLI et al., 2003) a fim de determinar 

a concentração residual do permanganato de potássio na fase líquida em qualquer 

tempo (CA(t)): 

𝐶𝐴(𝑡) =
𝐶𝐴,0 − 𝛼

1 − (𝛼/𝐶𝐴,0)𝑒−(𝐶𝐴,0 𝛼⁄ −1)𝛽𝑡 (5) 

Sendo, 

𝛼 =
𝑎𝐶𝐵,0
𝑏  (6) 

𝛽 = 𝑘𝐴𝐶𝐵,0 (7) 

Sendo CA,0 e CB,0 correspondem respectivamente às concentrações de 

permanganato e de CAP aplicadas, a e b são os coeficientes estequiométricos da 

reação química representativa entre o permanganato de potássio e o carvão: aA +

bB → pP, e kA corresponde a taxa de decaimento, ou de consumo, do oxidante. 

Dessa forma, o parâmetro  (M/L3) representa a concentração estequiométrica 

de permanganato requerida para que a reação entre o agente oxidante e o CAP ocorra 

e  (T-1) equivale ao coeficiente da taxa de decaimento de pseudo-primeira-ordem da 

concentração do oxidante em função da dosagem de carvão (CB) aplicada. A solução 
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da Equação (5 foi efetuada através do programa SOLVER® de forma a minimizar o 

somatório dos quadrados dos erros entre os resultados previstos pelo modelo utilizado 

e os encontrados em laboratórios. Logo, para avaliar a aderência dos resultados 

obtidos em laboratório aos resultantes do modelo, foi aplicado o ajuste estatístico do 

método da raiz do erro quadrático médio (RMSE em inglês) [34]. 

As curvas obtidas através da aplicação do modelo para cada cenário avaliado 

estão expostas nas Figuras 16, 17 e 18, conjuntamente aos resultados das análises 

de laboratório de forma a evidenciar visualmente o excelente ajuste obtido entre os 

resultados experimentais e os calculados. Aliado à isso, a Tabela 3 contém os valores 

dos parâmetros  e , bem como o ajuste estatístico encontrado através da raiz do 

erro quadrático médio (RMSE). Observa-se que para uma mesma concentração de 

oxidante aplicada, o que realmente limita seu consumo é a concentração de carvão 

ativado, ou seja, quanto maior a dosagem de CAP aplicada, maior é o parâmetro alfa 

() que corresponde a quantidade de permanganato que participa da reação. O 

mesmo vale para o parâmetro beta () que está relacionado ao decaimento da curva.  

Tabela 3 - Parâmetros alfa () e beta (). 

Permanganato 
de potássio 

(mg L-1) 
PAC (mg 

L-1) 𝛂 (mg L-1) 𝛃 (min-1) RMSE 
(mg L-1) 

1 10 0,438 0,007 0,019 
20 0,513 0,027 0,035 
40 0,552 0,062 0,030 

2 10 0,514 0,004 0,043 
20 0,796 0,014 0,033 
40 1,265 0,045 0,079 

4 10 0,419 0,003 0,039 
20 1,024 0,010 0,077 
40 1,569 0,022 0,121 

Fonte: Autora. 

Com relação à qualidade da aderência dos dados obtidos experimentalmente 

à curva resultante do modelo aplicado, os valores de RMSE, que possuem a mesma 

unidade da concentração de permanganato de potássio, foram baixos (menores que 

0,1 mg L-1) indicando que o modelo aplicado representa bem o que é constatado nos 

experimentos de laboratório. A curva que apresentou uma aderência inferior foi a 
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relativa ao cenário em que foi aplicado 4 mg L-1 do agente oxidante e 40 mg L-1 do 

material adsorvedor que apresentou um RMSE maior que 0,1, porém esse resultado 

não desqualifica a aplicação do modelo para este caso. 

5.3 FASE 2: INTERFERÊNCIA DO PERMANGANATO DE POTÁSSIO NO 
PROCESSO DE ADSORÇÃO DE MIB E GEOSMINA PELO CAP 

As Figuras 18 e 19 apresentam a remoção de MIB ao longo do tempo devido à 

aplicação de diferentes dosagens de permanganato de potássio (zero, 1 e 2 mg L-1) e 

de CAP (20 e 40 mg L-1, respectivamente) na fase líquida. Em ambas figuras verifica-

se o prejuízo considerável na capacidade de remoção de MIB pelo CAP quando em 

presença de permanganato de potássio na água, comportamento diferente do obtido 

nos ensaios preliminares. 

Na Figura 18, observa-se que sem a aplicação do agente oxidante, a dosagem 

de 20 mg L-1 de CAP, foi responsável pela remoção de cerca de 70% de MIB na fase 

líquida após 30 minutos de tempo de contato. Entretanto, com a aplicação de 1 mg L-

1 ou 2 mg L-1 de permanganato de potássio na água, verificou-se apenas cerca de 

35% de remoção do micropoluente estudado para o mesmo tempo de contato.  

Para aplicação de 40 mg L-1 de CAP (Figura 19), observa-se que a aplicação 

de 1 ou 2 mg L-1 de permanganato de potássio na fase líquida fez com que a taxa de 

remoção aos 30 minutos de contato fosse reduzida de 85%, sem a adição do oxidante, 

para 50% apenas. As Figuras 20 e 21 também demonstram que, ao adicionar o 

permanganato de potássio, a remoção de MIB ocorre rapidamente, sendo que a maior 

remoção ocorre para um tempo de contato em torno de 30 minutos, não se 

observando benefícios para maiores valores de tempos de contato.  

O prejuízo na capacidade de adsorção do CAP devido à presença do 

permanganato de potássio na fase líquida também é observado para a Geosmina 

conforme apresentado nas Figuras 20 e 21, que apresentam a remoção desse 

micropoluente, ao longo do tempo, devido à aplicação de diferentes dosagens do 

agente oxidante e de CAP na água. 

A Figura 20 mostra a remoção de Geosmina obtida com a aplicação na fase 

líquida de 20 mg L-1 de carvão ativado em pó apenas e com a dosagem de 1 e 2 mg 

L-1. Observa-se que a aplicação de apenas o CAP na água é responsável por remover 

cerca de 95% da Geosmina presente, já com a dosagem de 1 mg L-1 do agente 
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oxidante na fase líquida ocorre um prejuízo em torno de 25% na remoção de 

Geosmina. Com a utilização de 2 mg L-1 de permanganato de potássio na água, no 

entanto, a remoção desse micropoluente foi aproximadamente 50% menor do que a 

alcançada através da ação do CAP sozinho na fase líquida.  

A aplicação de 40 mg L-1 de CAP (Figura 21) também é responsável por 

remover cerca de 97% da geosmina da água, enquanto que as dosagens de tanto 1 

mg L-1 quanto 2 mg L-1 de permanganato de potássio na fase líquida causaram um 

prejuízo em torno de 20% na remoção do micropoluente avaliado. É importante 

ressaltar que uma taxa de remoção de 97% de Geosmina em água com concentração 

inicial deste poluente em torno de 200 ng L-1, significa um residual de cerca de 6 ng L-

1 de Geosmina na fase líquida que é uma concentração aceitável para controle de 

gosto e odor em águas de abastecimento (FERREIRA FILHO e ALVES, 2006), 

enquanto que o prejuízo causado pela presença do a gente oxidante, provocaria um 

residual não aceitável, cerca de 45 ng L-1. 

Os resultados das taxas de remoção de MIB e Geosmina (Figuras 20, 21, 22 e 

23) em presença de permanganato de potássio residual na fase líquida evidenciam 

que a Geosmina é mais facilmente removida da água do que o MIB, assim como, em 

estudos anteriores para controle de gosto e odor através do processo adsorção em 

carvão ativado em pó (COOK et al., 2001; COOK; NEWCOMBE, 2004) ou até mesmo 

granular (ZAMYADI et al., 2015) ou ainda por meio de ozonização (YUAN et al., 2013). 

Figura 18. Residual de MIB em função do tempo para diferentes dosagens de permanganato 
de potássio e 20 mg L-1 de CAP na fase líquida. 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 19. Residual de MIB em função do tempo para diferentes dosagens de permanganato 
de potássio e 40 mg L-1 de CAP na fase líquida. 

 

Fonte: Autora. 

Figura 20. Residual de Geosmina em função do tempo para diferentes dosagens de 
permanganato de potássio e 20 mg L-1 de CAP na fase líquida. 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 21. Residual de Geosmina em função do tempo para diferentes dosagens de 
permanganato de potássio e 40 mg L-1 de CAP na fase líquida. 

 

Fonte: Autora. 

As Figura 22 e 23 apresentam a redução na concentração inicial de 

permanganato de potássio na fase líquida (1 e 2 mg L-1, respectivamente) para 

dosagens de 20 e 40 mg L-1 de CAP ((a) e (b) respectivamente) em função do tempo. 

Na Figura 22, verifica-se que para a utilização de 1 mg L-1 do agente oxidante, o 

aumento na dosagem de carvão aplicada na água não ocasionou mudanças 

relevantes no consumo do permanganato de potássio. Tanto a aplicação de 20 mg L-

1 quanto de 40 mg L-1 de CAP, provocaram um consumo em torno de 50% da dosagem 

do agente oxidante aplicada na fase líquida a partir de cerca de 40 minutos de tempo 

de contato.  

Com a aplicação de 2 mg L-1 de permanganato de potássio (Figura 23) na fase 

líquida, a maior concentração de CAP provocou um consumo de cerca de 40% do 

agente oxidante, enquanto que a menor dosagem de CAP foi responsável por 30% de 

consumo de permanganato. Além disso, observa-se que para as duas dosagens de 

CAP aplicadas na água, o consumo máximo do agente oxidante foi atingido entre 20 

e 30 minutos de tempo de contato, ou seja, mais rapidamente do que para 1 mg L-1 

de permanganato de potássio na fase líquida. 

Ao comparar a taxa percentual com que ocorre a remoção de MIB e Geosmina 

com a do consumo de permanganato de potássio, verifica-se que a remoção dos 

compostos causadores de gosto e odor ocorre mais rápido que o consumo do agente 



 

 

 

68 

oxidante. Entretanto, a presença do permanganato de potássio na água exerce 

influência na remoção de MIB e Geosmina pois, após os 5 minutos iniciais, o CAP 

presente na água já não interfere nas concentrações de MIB e Geosmina, que se 

mantem constante na fase líquida, enquanto que continua a interagir com o 

permanganato de potássio, reduzindo a concentração residual do agente oxidante na 

água. 

Figura 22. Redução da concentração inicial de permanganato de potássio de 1 mg L-1 com a 
aplicação de 20 mg L-1 (A) e 40 mg L-1 (B) de CAP ao longo do tempo em água contendo 

MIB e Geosmina 

 

Fonte: Autora. 

Figura 23. Redução da concentração inicial de permanganato de potássio de 2 mg L-1 com a 
aplicação de 20 mg L-1 (A) e 40 mg L-1 (B) de CAP ao longo do tempo em água contendo 

MIB e Geosmina 

 

Fonte: Autora. 



 

 

 

69 

A superfície do CAP utilizado nos ensaios com dosagem de 40 mg L-1 pode ser 

visualizada através de imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). A Figura 24 apresenta as imagens obtidas por MEV e seus respectivos 

espectros obtidos através de análise EDX da superfície do CAP utilizado nos 

experimentos com dosagem de 40 mg L-1 sem a presença de permanganato de 

potássio na água (A e C) e quando aplicado conjuntamente à 2 mg L-1 do agente 

oxidante (B e D) aos 45 minutos de tempo de contato. Ao comparar os espectros 

apresentados na Figura 24 (C e D), verifica-se que foi identificado manganês aderido 

à superfície apenas do carvão utilizado no ensaio em que houve a aplicação do agente 

oxidante (espectro D), confirmando a interação entre o permanganato de potássio com 

o carvão ativado em pó.  

De forma a complementar visualmente o estudo dessa interação entre o agente 

oxidante e o carvão ativado em pó, na Figura 25, que mostra a superfície do CAP 

quando aplicado conjuntamente à 2 mg L-1 de permanganato de potássio aos 45 

minutos de tempo de contato, observa-se a presença de manganês aderido à 

superfície do carvão possivelmente indicado pela coloração rosa no ponto D da 

imagem, o que é confirmado ao avaliar o espectro obtido através de EDX para o 

mesmo ponto (D). Enquanto que, o espectro do ponto C, que não aparenta conter 

manganês devido à ausência de coloração, indica que esse ponto da superfície do 

CAP avaliado não possui manganês aderido. 

A Figura 26 e a Figura 27 representam, respectivamente, imagens de 

microscopia eletrônica de varredura obtidas para os tempos de contato de 45 e 60 

minutos entre carvão e permanganato de potássio, para diferentes dosagens do 

agente oxidante. Infelizmente, para algumas amostras não foi possível obter imagens 

com maiores graus de aproximação, pois o CAP retido na membrana é um material 

muito leve e fino, o que dificultava a análise.  
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Figura 24 - Imagens de MEV da superfície do CAP sem (A) e com (B) a aplicação de 
permanganato de potássio e suas respectivas análises de EDX (C e D). 

 

Fonte: Autora e LCT. 
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Figura 25 - Imagens de MEV da superfície do CAP (A e B) com indicação de pontos a serem 
analisados por EDX (C e D); e espectros de EDX dos pontos (C) e (D) com manganês. 

 

Fonte: Autora e LCT. 
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Figura 26 - Imagens de MEV para 45 minutos de tratamento com adição de apenas CAP (A 
e B), CAP e 1 mg L-1 de permanganato de potássio (C e D) e CAP e 2 mg L-1 do agente 

oxidante (E e F). 

 

Fonte: Autora e LCT 



 

 

 

73 

Figura 27 - Imagens de MEV para 60 minutos de tratamento com adição de apenas CAP (A 
e B), CAP e 1 mg L-1 de permanganato de potássio (C e D) e CAP e 2 mg L-1 de 

permanganato de potássio (E e F). 

 

Fonte: Autora e LCT 
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Apesar de ter sido verificada a interação entre o permanganato de potássio e o 

CAP, neste estudo não foi possível identificar o tipo de interação existente. Sabendo-

se que a presença de permanganato de potássio em excesso na fase líquida reduz a 

capacidade de adsorção de matéria orgânica pelo CAP (ZHANG, Y. . et al., 2013), 

assumiu-se que o permanganato de potássio interfere no processo de adsorção de 

MIB e Geosmina ao oxidar a superfície do CAP de forma semelhante, porém de 

magnitude diferente, ao cloro, à cloramina e ao dióxido de cloro cujos efeitos no 

processo de adsorção são conhecidos (GILLOGLY et al., 1998; BRUCE et al., 2002; 

JUNG et al., 2004).  

Posteriormente à reação química entre o permanganato de potássio e o carvão 

ativado em pó, acredita-se que o dióxido de manganês (MnO2) precipitado é adsorvido 

à superfície do CAP, o que justifica a presença de manganês detectada nos resultados 

das análises de MEV com EDX. No entanto, a explicação para o tipo de interação 

neste trabalho levantada, se trata apenas de uma hipótese baseada nos resultados 

obtidos, pois apenas através das análises realizadas neste estudo não é possível 

afirmar com certeza que este seja o fenômeno envolvido no processo avaliado. 

5.4 ENSAIOS COMPLEMENTARES 

As Figuras 28 e 29 apresentam as remoções de MIB e Geosmina, 

respectivamente, obtidas nos ensaios efetuados com água sintética contendo 2 mg L-

1 de ferro, 40 mg L-1 de CAP e diferentes dosagens de permanganato de potássio. As 

dosagens do agente oxidante adotadas foram 0,95, 1,90 e 3,8 mg L-1 que 

correspondem respectivamente a 50, 100 e 200% da concentração estequiométrica 

de permanganato de potássio requerida para total remoção do ferro presente na água. 

Tanto para MIB quanto para Geosmina, observa-se que a aplicação de uma 

concentração permanganato de potássio superior a requerida para remoção do ferro 

presente na água, causa prejuízo o processo de adsorção de tais micropoluentes. 

Na Figura 28, verifica-se que a aplicação de 0,95 mg L-1 do agente oxidante 

(50% da dosagem requerida para remoção do ferro), resultou numa remoção de cerca 

de 90% de MIB, enquanto que a aplicação da exata concentração estequiométrica 

requerida promoveu uma remoção em torno de 80%. O excesso de permanganato de 

potássio na fase líquida gerado pela aplicação de 200% da dosagem necessária para 

remoção do ferro dificultou a remoção de MIB, resultando num residual em torno de 
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70% da concentração inicial do micropoluente identificada, ou seja, a presença do 

permanganato de potássio em excesso fez com que a remoção de MIB fosse 

aproximadamente 3 vezes menor. 

Já a Figura 29 mostra que a presença de permanganato de potássio em 

excesso fez com que a remoção de Geosmina fosse reduzida em quase 40% ao 

comparar com os cenários com aplicação de 50% ou 100% da concentração requerida 

do agente oxidante para remoção do ferro presente na água. 

Associada aos resultados das análises dos residuais dos poluentes, a Tabela 

4 conjuntamente à Figura 30 confirma o consumo do permanganato praticamente total 

para oxidação do ferro quando o oxidante foi aplicado em dosagem requerida (1,89 

mg L-1) ou inferior a esta, e a presença do residual de permanganato de potássio 

quando ocorreu a aplicação do oxidante em excesso (3,8 mg L-1). Tal residual não 

corresponde a exatamente o valor do oxidante aplicado em excesso (1,89 mg L-1) pois 

parte do permanganato de potássio reage com o carvão, causando prejuízo na 

remoção de MIB e Geosmina, como verificado nos resultados obtidos na fase anterior.  

Figura 28. Residual de MIB em função do tempo para diferentes dosagens de permanganato 
de potássio e 40 mg L-1 de CAP em água contendo ferro. 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 29. Concentração residual de Geosmina em função do tempo para diferentes 
dosagens de permanganato de potássio e 40 mg/L de CAP em água contendo ferro. 

 

Fonte: Autora. 

Figura 30 - Comportamento cinético do KMnO4 em água contendo MIB, Geosmina e Ferro 

 

Fonte: Autora. 

Os resultados apresentados nas Figuras 18 a 20 e 28 e 29 indicam que 

concentrações residuais de permanganato de potássio na fase líquida interferem 

negativamente na remoção de MIB e Geosmina através do processo de adsorção. 

Portanto, uma das formas de se minimizar tal efeito é controlar as dosagens do agente 

oxidante aplicadas no processo de tratamento de modo a reduzir as concentrações 

residuais de permanganato de potássio na fase líquida. Isto pode ser efetuado 
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mediante a aplicação do agente oxidante à montante do CAP e garantindo uma 

dosagem que atenda a sua demanda para um determinado tempo de contato 

Tabela 4. Ferro dissolvido residual em função do tempo 
KMnO4 

(mg L-1) 

Tempo 

(min) 

Ferro 

dissolvido 

(mg L-1) 

1,9 
0 2,1680 
5 0,0149 
60 0,0150 

3,80 
0 2,1520 
5 0,0163 
60 0,0293 

0,95 
0 1,8370 
5 0,1476 
60 0,0193 

Fonte: Autora. 

.  
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6. CONCLUSÕES 

Ao avaliar o comportamento cinético da remoção de MIB e Geosmina mediante 

a utilização de carvão ativado em pó com e sem a combinação de permanganato de 

potássio, verificou-se que: 

• Há uma interação entre o permanganato de potássio e o CAP, observando-se 

uma redução em sua concentração em função do tempo. Os graus de redução 

das concentrações de permanganato de potássio na fase líquida foram 

diretamente proporcionais às dosagens de CAP na água. 

• O comportamento cinético das concentrações residuais de permanganato de 

potássio na fase líquida pode ser descrito com uma reação cinética de pseudo-

segunda ordem (concentração do CAP na fase líquida), tendo-se observado 

uma ótima aderência entre os valores obtidos experimentalmente e os 

calculados. 

• A presença do permanganato de potássio na fase líquida é prejudicial na 

remoção de MIB e Geosmina pois reduz a capacidade de adsorção do CAP. 

Imagens de MEV com EDX apontaram para a presença de manganês na 

superfície do carvão, confirmando a interação entre o agente oxidante e o CAP 

e sugerindo que há adsorção, possivelmente, do dióxido de manganês, 

resultante da reação entre o CAP e o permanganato de potássio, na superfície 

do carvão.  

• Em presença do permanganato de potássio a remoção de MIB e Geosmina 

pelo processo de adsorção com CAP é reduzida consideravelmente. Observou-

se uma redução em torno de 50% na remoção de MIB em presença de 1 e 2 

mg L-1 do agente oxidante. Para a Geosmina, verificou-se um prejuízo de 25 e 

50% na sua remoção em presença de 1 e 2 mg L-1 de permanganato de 

potássio na fase líquida, respectivamente.  

• Ainda que se tenha observado uma interferência negativa na remoção de MIB 

e Geosmina pelo processo de adsorção quando em presença de permanganato 

de potássio na fase líquida, os seus maiores valores de remoção pelo CAP 

ocorreram para tempos de contato em torno de 30 minutos, não tendo sido este 

influenciado pelas dosagens de permanganato de potássio. 
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• Este estudo, portanto, sugere que o permanganato de potássio pode ser 

utilizado conjuntamente com o CAP na remoção de MIB e Geosmina em águas 

de abastecimento, no entanto, a dosagem do agente oxidante deve ser bem 

controlada a fim de evitar que altas concentrações residuais tenham contato 

com o material adsorvedor provocando os prejuízos constatados no presente 

trabalho. 

• Os resultados encontrados neste estudo foram obtidos com a utilização de um 

tipo específico de carvão ativado em pó. Uma vez que as interações entre o 

permanganato de potássio e o material adsorvedor tendem a ser específicas, 

recomenda-se que o grau de interferência seja avaliado para outros tipos e 

marcas comerciais de carvão ativado e pó. 
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7. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

A partir dos resultados obtidos no presente trabalho e nas questões que 

puderam ser levantadas com o desenvolvimento deste estudo, de modo a 

compreender mais afundo a interferência que o permanganato de potássio exerce 

sobre a capacidade de adsorção de MIB e Geosmina pelo carvão ativado em pó, 

sugere-se que estudos futuros sejam desenvolvidos com o objetivo de: 

• Desvendar e compreender o (s) mecanismo (s) que caracterizam a 

interferência do permanganato de potássio sobre o carvão ativado em pó, que 

no presente trabalho apresentou uma cinética típica de uma reação química de 

pseudo-segunda ordem;  

• Avaliar a interferência do permanganato de potássio na remoção de MIB e 

Geosmina, quando em situações de aplicação do agente oxidante um pouco 

tempo depois da adição do CAP, permitindo um maior tempo de contato entre 

o material adsorvedor e a água a ser tratada e possibilitando uma comparação 

com a aplicação simultânea dos dois materiais (oxidante e adsorvedor); 

• Testar e comparar a aplicação de permanganato de potássio conjuntamente ao 

carvão ativado em pó de outras origens e/ou marcas, a fim de avaliar as 

características do CAP (matéria-prima, tamanho de partícula, etc) que 

possivelmente contribuem ou não para um maior prejuízo pela adição do 

agente oxidante; 

• Estudar a reação química entre o permanganato de potássio e os 

micropoluentes: MIB e Geosmina, de modo a avaliar a cinética química e seus 

parâmetros: velocidade de reação e constantes para o caso proposto.  
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