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RESUMO: Em virtude da degradação da qualidade da água dos mananciais abastecedores para 
consumo humano, as Estações de Tratamento de Água têm utilizado cada vez mais produtos 
químicos, como auxílio à remoção de substâncias presentes na água bruta. Com intuito de buscar 
caminhos alternativos de tratamento de água acessíveis a toda população, principalmente à 
ribeirinha, objetivou-se analisar água do rio Poxim e, com auxílio do equipamento simulador das 
etapas de tratamento, jar test, fazer a caracterização dessa água, após tratamento com adição 
dos coagulantes naturais: tanino vegetal e Moringa oleifera Lam sem casca. Sendo assim, ao 
longo dos períodos de decantação no jar test seguidos da filtração, foram realizadas análises 
acerca dos parâmetros pH, cor aparente e turbidez da água tratada. A metodologia foi pautada no 
Standard Methods (2012) e os resultados com ambos coagulantes foram comparados aos 
critérios estabelecidos pela Portaria nº. 2.914 (BRASIL, 2011). Ao fim do processo, a dosagem de 
90 mL.L-1 para moringa foi responsável por remover 95,61% da cor e 95,83% da turbidez da água 
bruta, enquanto que a adição do tanino resultou em remoção de 93,33% e 95,54%, 
respectivamente, para as dosagens de 2 e 5 mL.L-1, favorecendo a possibilidade de água para 
todos, sem deixar ninguém para trás. 
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INTRODUÇÃO 

A água potável consumida pela população, normalmente, passa por processos de 
tratamento em Estação de Tratamento de Água (ETA) que visam eliminar contaminantes físicos, 
químicos e biológicos presentes na água bruta (manancial), que venham a comprometer a ordem 
sanitária, estética e econômica da água. Desse modo, a água destinada ao consumo humano 
deve estar livre de contaminantes que possam comprometer a saúde daqueles que a consomem, 
adequando-se aos padrões de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2011).  

Dentre os coagulantes utilizados nas ETA’s como auxílio ao tratamento, tem-se o sulfato de 
alumínio (Al2(SO4)3). Coagulante inorgânico vastamente utilizado no tratamento de água de 
abastecimento e, embora seja de baixo custo, eficiente e contar com alta disponibilidade, tem 
característica acumulativa (FIORENTINI, 2005) podendo causar problemas à saúde humana. 

Em virtude disso, como alternativa à geração de problema ambiental, social e até 
econômico, vêm se desenvolvendo pesquisas alternativas ao uso de coagulantes químicos, 
empregando-se coagulantes de origem natural que, de acordo com Siqueira (2009), é uma opção 
viável principalmente em relação à biodegradabilidade, baixa toxicidade e baixa produção de lodo 
residual. É o caso do Tanino Vegetal e da Moringa oleifera Lam. 

Os taninos são compostos fenólicos hidrossolúveis extraídos de espécies vegetais, como a 
Acacia mearnsii (Acácia negra) (BELTRAN-HEREDIA et al., 2011), que atuam em sistemas 
coloidais, neutralizando cargas e formando pontes entre as partículas. Dentre suas propriedades, 
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não há alteração do pH da água tratada, uma vez que não consome a alcalinidade do meio, ao 
mesmo tempo em que é efetivo na faixa de pH, de 4,5 a 8,0 (MARTINEZ, 1996; MARTINEZ et al., 
1997). A Moringa oleifera Lam é uma espécie vegetal cujas sementes apresentam proteínas 
catiônicas responsáveis pela coagulação (VIEIRA et al., 2010), atuando principalmente, pelo 
mecanismo de adsorção e neutralização de cargas (RIBEIRO, 2010). É considerada alternativa 
de baixo custo em relação ao tratamento químico convencional (MATOS et al., 2007), pois além 
de efetiva capacidade antimicrobiana, mantém o pH da água (ARAÚJO et al., 2018). 

Assim, a fim de minimizar o impacto negativo de cargas de contaminação no corpo hídrico 
do rio Poxim, utilizou-se os coagulantes naturais, tanino vegetal e Moringa oleifera Lam, em 
substituição ao uso do sulfato de alumínio (coagulante químico utilizado na ETA Poxim), em 
tratamento de água para consumo humano, no que tange os parâmetros pH, cor aparente e 
turbidez. Buscando-se monitorar e comparar a qualidade da água do rio com adição de ambos 
coagulantes acerca dos parâmetros citados, bem como comparar os resultados encontrados com 
os limites estabelecidos pela Portaria nº 2.914 (BRASIL, 2011). 

MATERIAL E MÉTODOS 

Preparação da solução dos coagulantes 
No Laboratório de Saneamento e Meio Ambiente (SAMA) da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), após análise dos parâmetros cor, turbidez e pH da água bruta, preparou-se a 
solução dos coagulantes a serem utilizados. Assim, como definido por Arantes et al. (2014), foi 
usado uma solução de 1% de tanino vegetal, pesando-se 1g do coagulante e diluindo em 100mL 
de água destilada. Já para o preparo do coagulante líquido da moringa, adotou-se o método 
adaptado por Arantes (2012). Nele, sementes da Moringa oleifera Lam foram descascadas e 
secas durante 24h à 65ºC, e então maceradas e passadas na peneira nº 20 (0,8mm). Em 
seguida, adicionou-se água destilada na proporção de 2% de sua concentração e homogeneizou 
por dois minutos em liquidificador doméstico. A suspensão formada foi encaminhada à peneira nº 
100 (0,149 mm) e a solução final foi armazenada na geladeira à -4ºC. 

Buscando-se maior confiabilidade dos resultados, o tratamento da água foi realizado 
sempre no mesmo dia de sua coleta. Ainda com essa preocupação, as dosagens foram aplicadas 
em triplicata com periodicidade quinzenal ou respeitando a disponibilidade da unidade de estudo. 

Caracterização da água bruta e coagulada 
Em vista de se tratar a água, foi utilizado o equipamento denominado jar test para fazer a 

simulação dos processos de coagulação (1min), floculação (20min) e decantação (30 e 60 min). 
Desse modo, a água in natura foi adicionada em volume de 2000mL em cada cuba do 
equipamento, com adição, em duas delas, da concentração dos coagulantes naturais a ser 
utilizada. A terceira cuba serviu como amostra controle, contendo apenas água bruta. 

Terminado o processo, a água tratada foi caracterizada quanto aos parâmetros pH, cor 
aparente e turbidez. Após isso, seu sobrenadante foi submetido à filtração rápida e em seguida, 
tiveram os mesmos parâmetros analisados. Esses três objetos de estudo tiveram suas 
metodologias pautadas com base nos procedimentos analíticos desenvolvidos por Standard 
Methods (2012). A referência metodológica para a determinação da cor foi 2120 para 
comprimento de onda de λ=455 mm, enquanto que a do pH foi a 4500-H e a turbidez, o 2130. 

Legislação comparativa para água de estudo 
Os resultados pós-tratamento com ambos coagulantes foram comparados aos limites da 

Portaria nº. 2.914 (BRASIL, 2011), a qual indica que a água destinada ao consumo humano tenha 
pH entre 6,0 e 9,5, e limites para turbidez e cor de 0,5uT e 15uH, respectivamente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As dosagens dos coagulantes naturais foram tomadas com base nos estudos de 
Amado (2017) e Santos (2018), utilizando-se para moringa dosagens de 30, 60, 90 e 120mL.L-1, 
enquanto que para o uso do tanino, dosagens de 2, 5, 10 e 15mL.L-1 foram utilizadas, conforme 
comportamento observado em estudos de Batista (2018) e Santos et al. (2018). 

Caracterização da água bruta 
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A água bruta do rio Poxim utilizada para receber os coagulantes apresentou pH, cor 
aparente e turbidez em função das campanhas, para os quais apenas o pH, apresentou valores 
dentro do limite estabelecido pela Brasil (2011), comprovando a necessidade de tratamento. 

Parâmetros turbidez e cor aparente 

As Figura 1 e 2 apresentam as faixas de variação para a turbidez e cor aparente da água 
tratada, com valores máximos, mínimos, medianos e quartis, decorrido os 60min de decantação e 
seguinte filtração rápida, para os quatro tratamentos. 

No tratamento controle (Figura 1a e 2a), constatou-se que apesar da não adição de 
coagulantes apresentar eficiência de remoção entre 50 e 70% ao longo dos tratamentos, a 
turbidez e cor aparente mantiveram-se acima do permitido pela Brasil (2011), atestando a 
necessidade do uso de coagulantes. Nas figuras, a linha horizontal vermelha remete ao limite de 
aceitação estabelecido, que é de 0,5uT para turbidez e 15uH para cor aparente. 

Os gráficos das Figura 1b e 2b dizem respeito à água com adição da Moringa oleifera Lam. 
Dentre as dosagens estudadas, em tratamento realizado em triplicata, a que obteve redução mais 
significativa desse parâmetro foi a dosagem de 90mL.L-1, tendo valores próximos ao padrão da 
Portaria nº. 2.914 (BRASIL, 2011) e com menor desvio padrão, se comparado às outras. Ainda 
analisando as figuras, nota-se que até certo ponto, quanto maior a dosagem de moringa utilizada, 
maior é a eficiência de remoção da turbidez e da cor em relação a água bruta. Comportamento 
também relatado por Amado (2017) em estudo da aplicação da moringa para tratamento de água 
do rio Poxim. A dosagem de 90 mL.L-1, por exemplo, alcançou eficiência média de remoção da 
turbidez de 95,83% sendo considerada a concentração ótima, para água bruta com turbidez entre 
14 e 16 uT, enquanto que as dosagens de 30 e 120mL.L-1 tiveram eficiência de 83,23% e 91,79%, 
respectivamente, ao fim do tratamento. A remoção da cor, por sua vez, apresentou mesma 
tendência da turbidez, com remoção máxima de 95,61% para dosagem de 90mL.L-1 do 
coagulante da moringa, considerando faixa de cor da água bruta entre 140 e 171uH. 

 
Figura 1. Turbidez da água tratada sem coagulantes (a) e com adição da moringa (b) e tanino (c). 

 

Figura 2. Cor aparente da água tratada sem coagulantes (a) e com moringa (b) e tanino (c). 

Comportamento contrário acontece com a água tratada com o tanino vegetal (Figura 1c e 
2c), para este, a eficiência de clarificação da água, em se tratando da turbidez, decresceu de 
93,33% para 75,67% para as dosagens de 2 e 15mL.L-1, respectivamente. Isto é, a remoção do 
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parâmetro turbidez para o tanino é inversamente proporcional ao aumento da dosagem desse 
coagulante, assim como a remoção da cor, tendo apresentado maior eficiência para 2mL.L-1 com 
taxa de remoção acima da mediana e eficiência de 94,31%, considerando que a água bruta 
apresentava cor entre 144 e 178uH. Resultado semelhante ao observado por Santos et al. (2018) 
em estudo com o tanino vegetal para tratamento de água do rio Poxim.  

Ainda que alguns resultados de turbidez da água tratada tenham ficado abaixo do que 
prescreve o Ministério da Saúde, não houve adequação total aos padrões de potabilidade 
estabelecidos para uso de ambos coagulantes, já que é necessário que 95% das amostras 
apresentem turbidez menor ou igual a 0,5 uT. Para a cor, apenas a dosagem de 90mL.L-1 da 
moringa apresentou total adequação ao limite da Portaria nº 2.914. 

Parâmetro pH 

A água bruta tratada obteve valores de pH próximos e dentro da faixa estabelecida pelo 
Ministério da Saúde (6≤pH≤9,5), tendo variação mínima após os períodos de decantação (Figura 
3). Em relação aos valores de pH após o processo de coagulação com as diferentes 
concentrações de moringa e tanino (Figura 3), observou-se notável estabilização dos valores em 
torno do pH da água bruta tratada, e portanto, próximo à neutralidade. A pouca variação entre as 
amostras comprova que independentemente da quantidade de solução adicionada, não há 
alteração significativa do pH da água (NDABIGENGESERE et al., 1995; CARDOSO, 2007; 
NKURUNZIZA et al., 2009), pelo fato de, ao contrário dos coagulantes químicos, o processo de 
coagulação com biopolímeros não haver consumo da alcalinidade do meio, trabalhando com 
ampla faixa de pH (MARTINEZ, 1996; MARTINEZ et al., 1997; BARRADAS, 2004). Em virtude 
disso, dispensa-se o uso de agentes controladores de pH (ARAÚJO et al., 2018). 
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Figura 3. pH da água tratada com e sem adição de coagulantes. 

CONCLUSÕES 

1. Ambos coagulantes apresentaram alta eficiência na remoção da cor aparente e da 
turbidez; 

2. Verificou-se a manutenção e estabilização do pH em torno ao da água bruta; 
3. Em relação à eficiência, o tanino trouxe resultados mais estáveis em comparação com à 

moringa, possivelmente por ser um produto industrializado e, portanto, padronizado; 
4. O tanino apresenta-se como mais vantajoso em tratamentos com curto período de 

decantação, visto que a moringa lança carga adicional de matéria orgânica à água; 
5. As diferentes características dos coagulantes permitem que, para mesma eficiência, 

concentrações distintas sejam utilizadas. 
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