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Aeração artificial no tratamento de ferro e de manganês dissolvido em 
água de irrigação 

 
Patrícia Alves Pereira(1), José Crispiniano Feitosa Filho(2), Maria Simone Medeiros Araújo da Silva(3). 

 
 
RESUMO 
 
A análise da qualidade da água para fins de irrigação, atualmente, constitui-se numa 
atividade imprescindível à microirrigação. A água é considerada de boa qualidade se 
produzir melhores resultados ou causar menores problemas ao solo, às plantas e ao 
sistema. Dentre os agentes que causam danos aos sistemas de irrigação por obstrução 
dos emissores e tubulações, estão os íons de ferro e manganês. Para reduzir parte 
desses problemas recomenda-se fazer aeração artificial da água. Portanto, o trabalho 
teve como objetivo avaliar a eficiência de um sistema de aeração submerso em um 
reservatório de água constituído por um injetor tipo Venturi, sobre as concentrações de 
ferro e manganês. Como sistema de aeração foi instalado uma unidade de distribuição de 
água, constituída de tubos de PVC. Como instrumento captador de ar atmosférico e 
incorporador na água foi utilizado um injetor tipo Venturi. Foi avaliada a eficiência do 
sistema à profundidades de 0,15m; 0,46m e 0,96m em relação à superfície da água, nos 
tempos de aeração de 0; 30; 60; 90 e 120 minuto(s). Em seguida, fez-se as 
determinações de oxigênio dissolvido, ferro, manganês, pH e temperatura antes e após o 
funcionamento do sistema. Os resultados demonstraram que o sistema foi eficiente na 
oxigenação da água em função do tempo de aeração e da profundidade. O ferro 
apresentou oxidação mais rápida que o manganês. Durante o processo de aeração o pH 
tendeu à neutralidade e a temperatura apresentou-se praticamente uniforme no 
reservatório. 
 
Palavras-chave: tratamento de água, irrigação, aeração artificial, ferro, manganês. 
 
ABSTRACT 

The analysis of the quality of the water for irrigation ends is made indispensable. The 
water can be considered of better quality if produces better results or to cause smaller 
problems. Among the agents that cause damages to the overhead irrigations, they are the 
ions of Iron and Manganese. To control part of that problem it is recommended to do 
artificial aeration of the water. Therefore, the work had as objective evaluates the 
efficiency of an aeration system submerged in a reservoir of water constituted by an type 
Venturi injector on the concentrations of Iron and Manganese. The results demonstrated 
that the system was efficient in the oxygenation of the water as greater was the time of 
aeration and depth. The iron, for it time, came more favorable to the oxidation, while the 
manganese possessed a slower oxidation, being plenty dependent of the pH, that tended 
to the neutrality. With the artificial aeration, the temperature of the water in the reservoir 
came uniform practically. By the efficiency of the aeration system, a more detailed study is 
recommended on the dynamics of the iron and manganese and other linked parameters.  

 
Key words: treatment of water, irrigation, artificial aeration, iron, manganese. 
 
 
1 - INTRODUÇÃO 
 



A água, fator essencial e imprescindível da vida na terra vem tendo sua qualidade 
amplamente alterada em decorrência do crescente aumento populacional, do avanço 
tecnológico e do desenvolvimento sócio-econômico dos povos. 
 
Na literatura que trata de qualidade de água utilizada na irrigação, muitos resultados se 
têm referentes à salinidade do solo e a toxicidade dos sais às plantas. Porém, poucas 
pesquisas são encontradas no que concerne aos riscos e controle de obstrução de 
tubulações e de emissores do sistema de irrigação, decorrentes do uso de água contendo 
material em suspensão ou produtos químicos. Uma vez obstruídas as tubulações, a 
operacionalidade adequada dos sistemas são prejudicadas, causando o abandono 
prematuro de muitos projetos de irrigação em várias regiões que utilizam a agricultura 
irrigada, principalmente por gotejamento e microaspersão.  

 
Dentre os agentes causadores das obstruções de tubulações e emissores dos sistemas 
de irrigação, têm-se elevados teores de ferro e manganês. Estes elementos ao entrar em 
contato com o oxigênio atmosférico ou incorporado à água, oxidam-se passando para as 
formas Fe+++ e Mn++++ que, sendo insolúveis em água, precipitam-se facilmente no interior 
das tubulações ou dos emissores, impedindo ou dificultando a passagem normal da água. 
Para resolver este problema, recomenda-se fazer a aeração artificial da água antes de 
sua entrada nas tubulações do sistema de irrigação, com retenção do precipitado dos íons 
e material insolúveis por meio de filtração.  
 
Utilizando um reservatório para proceder a aeração antes do ponto de recalque da água 
para o sistema de irrigação, a água já passada pelo processo oxidativo pode ser utilizada 
sem riscos. Embora seja tecnicamente justificado, as literaturas não informam os 
procedimentos práticos de como deve ser feita a aeração artificial da água, o que dificulta 
o entendimento de técnicos e interessados no assunto.  
 
Diante disto, este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de um sistema de 
aeração artificial da água mantida em um reservatório e quantificar as concentrações de 
ferro total e manganês total em função da quantidade de oxigênio incorporado na água 
em diferentes profundidades e tempos de funcionamento do sistema.  
 
 
2 - MATERIAL E MÉTODOS 
 
O experimento foi conduzido numa área experimental pertencente ao Centro de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal da Paraíba em Areia-PB. A água utilizada nos testes foi 
proveniente de um poço amazonas e recalcada para um reservatório escavado em solo 
de baixa capacidade de infiltração com dimensões de 3,0m de largura x 6,0m de 
comprimento x 1,10m de profundidade, conforme esquema demonstrativo apresentado na 
Figura 1. 
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Figura 1. Esquema ilustrativo do sistema de aeração avaliado.
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No interior do reservatório instalou-se uma unidade de irrigação tipo “tubos perfurados”, 
acoplada a uma eletrobomba e um injetor tipo Venturi trabalhando com água como fluido 
motriz e o ar como fluido succionado. O injetor trabalhando com diferentes pressões de 
serviço condicionava diferentes vazões motriz e com isto, quantidades distintas de ar 
eram captadas da atmosfera e incorporadas na água que passava pelo injetor (vazão 
motriz).  
 
Por meio das tubulações submersas, a mistura (água + oxigênio) foi introduzida na água 
existente no reservatório, constituindo um sistema fechado e contínuo para cada tempo 
de funcionamento do mesmo, sistema semelhante ao desenvolvido e utilizado por Feitosa 
Filho et al.(1997).  
 
A unidade de distribuição da mistura aerada foi constituída de seis tubulações de PVC 
rígido com diâmetro nominal de 20mm, comprimento de 6,0m e espaçamento de 0,50m. 
As tubulações foram acopladas a uma outra tubulação de derivação, também em PVC 
rígido de 24,5mm. Em cada uma das tubulações laterais foram perfurados orifícios feitos 
com uma broca de 1,55mm e espaçamento de 0,25m entre eles.  
 
Foi avaliada a eficiência de oxigenação da água no reservatório em função da 
profundidade de emissão do ar na água, com a unidade de distribuição mantida submersa 
a 0,15m; 0,46m e 0,96m em relação à superfície da água no reservatório.  
 
Antes de serem determinados os efeitos da aeração artificial nos valores de pH, 
temperatura da água e concentrações de ferro total e manganês total, os valores destes 
parâmetros foram quantificados e seus dados serviram como referencial para avaliar a 
eficiência do sistema em função dos tempos de aeração e profundidade. 
 
Inicialmente, para avaliar a eficiência do sistema de aeração a concentração de oxigênio 
na água do reservatório deveria ter um valor mínimo, e para isto adicionou-se uma 
solução de sulfito de sódio na dose de 15 mg/L, que reagindo quimicamente com o 
oxigênio presente na água reduz sua concentração no meio aquático, seguindo 
procedimento proposto por Boyd & Martison (1984). Após este procedimento o sistema de 
aeração foi colocado em funcionamento nos tempos de 0; 30; 60; 90 e 120 minutos. 
 



As amostras de água foram coletadas no horário das 10 às 12 horas. Os pontos de coleta 
foram a 1,0m; 2,0m e 3,0m (ponto 1; ponto 2 e ponto, respectivamente) ao longo do 
comprimento das tubulações e nas profundidades de 0,15m; 0,46m e 0,96. As 
concentrações de oxigênio dissolvido na água foram inicialmente quantificadas em campo 
com uso de um oxímetro com sensor de membrana polarográfica. As leituras foram feitas 
diretamente na água do próprio reservatório e nos pontos definidos anteriormente para 
leituras. Os dados foram reajustados em laboratório pelo Método de Winkler seguindo 
procedimento descrito por Wagner et al. (1995). 
 
Os valores do pH da água mantida no reservatório foram determinados com uso de um 
Potenciômetro (Peagâmetro digital). 
 
As temperaturas da água do reservatório foram medidas com um termômetro comum. 
 
As concentrações de ferro total e manganês total presentes na água do reservatório foram 
quantificadas seguindo metodologia proposta por Rump & Krist (1991).  Posteriormente, 
em laboratório, as concentrações desses elementos foram determinadas com uso de um 
Espectrofotômetro de Absorção Atômica. 
 
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 - Concentração de oxigênio dissolvido na água 
 

Ao se avaliar as concentrações naturais de oxigênio dissolvido na água antes dos 
testes (0 minuto) nas diferentes profundidades (Tabela 1) verifica-se que, quanto 
mais profundo foi o ponto de amostragem, menor foi sua concentração na água, 
com valor médio de 6,3mg/L e 0,9mg/L para as profundidades de 0,15m e 0,96m, 
respectivamente.  Os resultados estão condizentes com dados apresentados por 
Guimarães(1996) e Martins(2000) ao relatarem que nas camadas de águas em 
reservatórios, normalmente se têm diferenças de temperatura que influenciam 
indiretamente as concentrações do oxigênio dissolvido na água. A redução da 
concentração de oxigênio à medida que se distanciou da superfície, 
possivelmente ocorreu devido ao consumo maior do mesmo na mineralização de 
detritos da biomassa de algas mortas e decantante. À medida que aumentou o 
tempo de aeração houve incremento na concentração de oxigênio dissolvido em 
água, passando de um valor médio de 7,7mg/L no tempo de aeração de 30 
minutos para uma concentração média de 8,6 mg/L no tempo de aeração de 120 
minutos, correspondendo a um aumento de 11,69%. 
 

Tabela 1. Concentração média de oxigênio dissolvido na água (mg/L) nas profundidades de 
0,15m; 0,46m e 0,96m em relação à superfície da água no reservatório nos tempos de aeração de 

0; 30; 60; 90 e 120 minutos. 
 

Profundidade de 0,15m Profundidade de 0,46m Profundidade 0,96m Tempo 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

0 6,5 6,5 6,0 4,3 4,2 4,3 0,9 1,0 0,8 
Média       6,3 4,3 0,9 
30 8,0 7,7 7,4 7,8 7,5 7,3 6,0 6,0 6,0 
Média 7,7 7,5 6,0 
60 8,3 8,2 8,1 8,2 8,0 8,2 8,3 8,0 7,8 
Média 8,2 8,1 8,0 
90 8,6 8,3 8,3 8,3 8,0 7,8 8,4 8,3 8,0 
Média 8,4 8,0 8,2 
120 8,8 8,5 8,4 8,5 8,3 8,2 8,5 8,3 8,0 



Média 8,6 8,3 8,3 
  

Pelos resultados constata-se que a eficiência do sistema de aeração foi mais 
expressivo quando mantido submerso nas maiores profundidades. 
Possivelmente, nos locais mais profundos haja maior contato do ar com a água 
decorrente do maior trajeto percorrido pelas bolhas de ar na água.  

 
3.2 - Concentração de ferro total na água 

 
Tabela 2. Concentração média de ferro total (mg/L) nas profundidades de 0,15m; 0,46m e 0,96m 
em relação à superfície da água no reservatório nos tempos de aeração de 0; 30; 60; 90 e 120 

minutos. 
 

Profundidade de 0,15m Profundidade de 0,46m Profundidade de 0,96m Tempo 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

0 3,4 3,3 3,4 3,8 3,9 3,9 4,0 4,5 4,7 
Média 3,4 3,9 4,4 
30 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,8 4,0 4,2 
Média 3,1 3,3 4,0 
60 2,7 2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 3,6 3,5 
Média 2,8 3,0 3,4 
90 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,7 2,7 2,9 
Média 2,5 2,5 2,8 
120 2,2 2,3 2,4 2,3 2,2 2,4 2,1 2,2 2,4 
Média 2,1 2,3 2,2 

 
A concentração de ferro total na água diminuiu consideravelmente com o 
aumento do tempo de oxigenação independente da profundidade de instalação 
do sistema de tubulações. Na profundidade de 0,15m à concentração média de 
ferro total foi de 3,1mg/L no tempo de 30 minutos; enquanto que, no período de 
120 minutos, a concentração foi reduzida para valor médio de 2,1 mg/L; com 
diminuição de 67,7%. Por outro lado, na profundidade de 0,96m, o valor médio da 
concentração passou de 4,0 para 2,2 mg/L, nos mesmos tempos de aeração, 
correspondendo a um decréscimo de 55%. A redução no teor de ferro total deve-
se à precipitação química do elemento, favorecida pela temperatura e pelo valor 
do pH, ocasionada pela oxigenação da água contida no reservatório, 
corroborando com informações de Marques Júnior (1998). 

 
3.3 - Concentração de manganês total na água  
 

Tabela 3. Concentração média de manganês total (mg/L) nas profundidades de 0,15m; 0,46m e 
0,96m em relação à superfície da água no reservatório nos tempos de aeração de 0; 30; 60; 90 e 

120 minutos. 
 

Profundidade de 0,15m Profundidade 0,46m Profundidade de 0,96m Tempo 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

0 0,4 O,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 
Média 0,4 0,4 0,6 
30 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 
Média 0,4 0,4 0,6 
60 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 
Média 0,3 0,3 0,4 
90 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
Média 0,2 0,3 0,3 
120 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,02 0,2 
Média 0,2 0,2 0,2 

  



A partir dos resultados observa-se que quantidade mínima de oxigênio dissolvido 
em águas mais profundas não contribuiu para oxidar de forma significativa o 
manganês como aconteceu com o Ferro total. Assim acontecendo, sua 
concentração nas camadas mais profundas do reservatório é sempre maior. Os 
dados estão em acordo com Wetzel (1990) após concluir que a profundidade da 
água no reservatório atua como fator preponderante nas concentrações de 
manganês total. 
 
Ao comparar as concentrações de manganês total dissolvido na água antes da 
aeração artificial (0 minuto) com valores médios variando de 0,4 a 0,6mg/L, 
constata-se níveis “moderados” pela classificação proposta por Nakayama & 
Bucks(1986) referente a água para fins de irrigação. 

 
3.4 - pH na água 

   
Na Tabela 4 estão os dados médios de pH medidos nas amostras de água do 
reservatório, às profundidades de 0,15m; o,46m e 0,96m nos tempos de aeração 
de  0; 30; 60; 90 e 120 minutos. 
 

Tabela 4. Valores médios de pH da água no reservatório nas profundidades de 0,15m; 0,46m e 
0,96m e nos tempos de aeração de 0; 30; 60; 90 e 120 minutos. 

 
Tempo de aeração (minutos) Profundidade 

(m) 0 30 60 90 120 
0,15 6,3 7,2 7,3 7,8 7,8 
0,46 6,0 6,9 7,5 7,7 7,7 
0,96 5,6 6,5 6,6 6,8 8,2 

 
Os valores do pH na água não aerada, em geral, estiveram compreendidos entre 
5,6 e 6,3. Verifica-se um aumento nos valores de pH, após a incorporação de ar 
(entre 5,6 e 6,3 no tempo de 0 min, para 7,8 e 8,2 após o tempo de 120 min). 
Percebe-se que antes da aeração, os valores foram maiores nas camadas mais 
superficiais e menores nas camadas mais profundas. Com a aeração artificial 
na água do reservatório, o valor do pH aumentou expressivamente com o 
processo de oxigenação nas três profundidades e tendeu a neutralizar-se. O 
aumento na concentração de oxigênio dissolvido e decréscimo do CO2, 
possivelmente provocou um equilíbrio deslocando-se em direção ao bicarbonato, 
elevando o valor do pH na água bruscamente como mencionado por Goldman & 
Horene(1983). A maior variação de pH entre pontos no fundo do reservatório e 
pontos na sua superfície foi de uma unidade no tempo de 90 min. Por outro lado, 
no tempo de 120 min o valor do pH na água do reservatório teve valor superior 
nos pontos mais superficiais. Esses valores estão condizentes com informações 
de Guimarães(1986) quando afirma que sempre os altos valores de pH estão 
relacionados aos locais de altas concentrações de oxigênio dissolvido na água. 
 

3.5 - Temperatura da água 
 

De acordo com os dados da temperatura da água nos diferentes tempos de 
amostragem (Tabela 5) verifica-se diferença nos valores no momento amostrado 
antes e após a aeração. 
 

Tabela 5. Temperatura da água no reservatório antes e após o tempo de aplicação do oxigênio. 
 

Profundidade (m) Temperatura oC 



 Antes da aeração Após a aeração 
0,15 25°C 24,5°C 
0,46 23°C 24°C 
0,96 21°C 23,5°C 

  
Como era de se esperar, quanto maior foi a profundidade de amostragem da 
água no reservatório, menor foi o valor da temperatura da água. Constata-se 
também menor diferença de temperatura para as diferentes profundidades 
quando medidas antes e após a aeração, resultados em acordo com Boyd 
(1998), quando delimita diferentes valores de concentração de oxigênio na água 
associada à temperatura do meio.  Com relação à diferença de temperatura que 
antes da aeração apresentava valor de 4oC (25oC – 21oC), após a aplicação do 
oxigênio, passou para uma diferença de apenas 1,0oC (24,5oC – 23,5oC). Nota-se 
que, quando houve aeração da água, houve menor diferença de temperatura 
entre os extremos de profundidades, e com isto uma redução na estratificação 
térmica da água. Na profundidade de 0,96m houve diferença de 5oC, enquanto o 
parâmetro aerado obteve uma diferença de 2,0oC. Martins (2000) afirma que com 
a aeração artificial há maior circulação ou mistura da água no perfil do 
reservatório. 
 
Na Figura 2, está a representação gráfica dos dados da concentração de oxigênio dissolvido em 

água, ferro total, manganês total e pH em função das profundidades de  amostragem e dos 
tempos de aeração de 0; 30; 60; 90 e 120 minutos. 

Concentração de oxigênio dissolvido, Ferro total, Manganês 
total e valor de pH x tempo de  aeração
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Concentração de oxigênio dissolvido, Ferro total, Manganês total e valor de pH da 
água em função das profundidades e tempos de aeração. 

 
Avaliando-se o comportamento dos dados em conjunto, constata-se uma relação 
positiva entre as concentrações de oxigênio dissolvido na água e os valores de 
pH, que por sua vez, mostra uma relação inversa com as concentrações de ferro 
total e de manganês total. Embora em pequenas proporções há também uma 
certa redução nas concentrações dos elementos citados relacionadas ao 
aumento do tempo de aeração. Verifica-se também que, para haver uma 
diminuição nas concentrações de manganês na água, é necessário haver 



maiores concentrações de oxigênio e valores altos de pH, o que é claramente 
apresentado no gráfico. 

 
4 - CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados do presente estudo, pôde-se chegar as seguintes 
conclusões: 
 
- A aeração artificial foi eficiente na oxigenação e no tratamento da água para 
irrigação. 
- Quanto maior foi a profundidade de emissão da mistura de água e ar no reservatório 

melhor foi a eficiência do sistema de aeração artificial no processo de oxigenação. 
- O processo de aeração eleva o pH da água para valores próximos da neutralidade. 
- Com a aeração a temperatura da água apresentou-se praticamente uniforme ao 
longo de toda profundidade no reservatório. 
- O processo de aeração artificial mostrou-se mais eficiente na oxidação do ferro ao 
manganês. 
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