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RESUMO: Na estação de tratamento de esgoto (ETE), ocorrem vários processos e operações que 
buscam remover impurezas para melhorar a qualidade do efluente, promovendo assim menor 
carga orgânica, de nutrientes e de patógenos. Preocupados com os efeitos deletérios do despejo 
de efluentes sem tratamento adequado nos recursos hídricos, buscou-se utilizar o tanino vegetal 
como alternativa no tratamento de esgoto, podendo ser usado como coagulante no tratamento de 
esgotos domésticos de baixa carga e também no polimento de efluentes. O presente trabalho 
objetivou determinar a concentração ótima de tanino vegetal no pós-tratamento do efluente 
proveniente da ETE da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Foram analisados pH, cor, 
turbidez, sólidos sedimentáveis e sólidos totais, com base na variação da concentração do 
coagulante, de modo a observar qual dosagem do tanino apresentasse melhores resultados. 
Observou-se que o uso de tanino como coagulante não implica em alterações significativas no pH 
do efluente e que a quantidade de coagulante interfere diretamente nos resultados de sólidos 
sedimentáveis e na clarificação do efluente.Com isso, obteve- se 4 mL L-1 de uso de coagulante 
para  eficiência de 40% e 43,3%, para cor aparente e turbidez, respectivamente. 
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INTRODUÇÃO 

 O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei n° 
11445/2007 como o conjunto de medidas que visam proporcionar à população abastecimento de 
água de qualidade, coleta e tratamento do esgoto sanitário, e limpeza e drenagem urbana 
(PHILIPPI JR, 2005). Segundo dados da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (BRASIL, 
2018), até 2016, 83,3% da população eram atendidos pela rede abastecedora de água e apenas 
51,9% tinham acesso à rede coletora de esgoto, sendo que 25% do esgoto coletado não é tratado. 

 O esgoto doméstico é constituído por água e sólidos, sendo que estes representam apenas 
0,1% do total (DALTRO FILHO, 2004). No entanto essa parcela tão pequena é responsável por 
atribuir ao esgoto as características que influenciam no aumento da degradação ambiental.  

 Estes sólidos são os poluentes presentes no esgoto doméstico e são formados pela mistura 
de materiais orgânicos e inorgânicos, em suspensão ou dissolvidos na água e a maior parte 
desses componentes são resíduos alimentícios, fezes, matéria vegetal, sais minerais e outros 
materiais, como sabão e detergente (MENDONÇA; MENDONÇA, 2016). 

 Separar esses poluentes da água é a principal função da Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE), que visa diminuir os efeitos deletérios do esgoto bruto no meio ambiente. Para isso, são 
realizados diversos procedimentos que variam em função do clima, temperatura, características 
do esgoto, entre outros fatores. 
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  O uso de coagulantes químicos no tratamento de esgoto oferece remoção expressiva da 
quantidade de sólidos, uma vez que o coagulante desestabiliza as partículas colidais fazendo que 
se aglutinem e precipitem. Desta forma, partindo da premissa que a qualidade do efluente tratado, 
na maioria das vezes, não atende às normas regulamentadoras e deve ser realizado seu pós-
tratamento, o processo de coagulação seguido de decantação é uma forma eficiente de pós-
tratamento de efluente (JUSTINA, 2017; PELEGRINO, 2011).  

 Existem também os coagulantes vegetais, que surgem como alternativa ao uso de 
coagulantes químicos. De acordo com Lopes (2014), além dos coagulantes de origem natural 
serem biodegradáveis e não alterarem o pH da água, também apresentam baixa produção de lodo 
residual. Assim, como exemplo, tem-se o Tanfloc, que é um polímero natural produzido a partir do 
tanino vegetal e se comporta como coagulante natural obtido da planta Acacia mearnsi de Willd, a 
acácia negra. Nesse contexto, o presente trabalho buscou determinar a concentração ótima de 
tanino vegetal no pós-tratamento do efluente produzido na ETE da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Área de estudo 

 A ETE - UFS foi construída em 2015 e é constituída por tratamento preliminar e tratamento 
biológico. O tratamento biológico se divide em tratamento biológico anaeróbio, por meio de 
reatores Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) e tratamento biológico aeróbio em valos de 
aeração.  

 Após o tratamento preliminar, o efluente segue para o tratamento biológico, que se inicia em 
dois reatores UASB, com profundidade de 5m e quatro dispositivos de distribuição em cada reator. 
Os dispositivos de distribuição direcionam o esgoto até o fundo de cada reator e o efluente tratado 
sai por calhas coletoras na parte superior. 

 O efluente deste tratamento biológico anaeróbio é direcionado para o valo de aeração, que 
possui dois aeradores. Posteriormente o efluente segue para o tanque de contato, para 
desinfecção com cloro.  

 Após tratamento, o efluente segue para reservatório de acúmulo, onde fica reservado até 
seguir para o destino final que é um riacho, afluente do rio Poxim. 

  Análises 

 O efluente utilizado para este trabalho foi coletado na saída do valo de oxidação da ETE-
UFS e encaminhado para o Laboratório de Saneamento e Meio Ambiente (SAMA) do 
Departamento de Engenharia Civil da UFS, onde foram determinados os parâmetros para sua 
caracterização: cor aparente, pH, turbidez, temperatura, sólidos totais e sólidos sedimentáveis.  

 Conforme Piantá (2008), foi usada uma solução de 1% de tanino vegetal. Para isso foi 
pesado 1 grama do coagulante e diluído em 100 mL de água destilada para obter a concentração 
de 22,5 mg L-1. As dosagens testadas no presente trabalho foram de 2, 3 e 4 mL para cada litro de 
efluente, além de utilizar o sobrenadante sem dosagem, atuando como controle do experimento. 

 Após a caracterização do efluente, foram adicionadas as três concentrações de tanino 
vegetal e feita homogeneização. Em seguida, 1 L de cada mistura foi colocado em cone Inmhoff. 
Após uma hora, foi determinado o teor de sólidos sedimentáveis e retirado o sobrenadante para 
determinação de pH, cor, turbidez e sólidos totais. 

 O ensaio de sólidos sedimentáveis foi realizado segundo o método 2540F, o 
desenvolvimento analítico dos sólidos totais baseou-se na referência metodológica 2540B, 
referência metodológica para a determinação da cor aparente foi 2120 para comprimento de onda 
de λ=455 nm, enquanto que a do pH foi a 4500-H e a turbidez com referência metodológica de 
2130 (APHA, 2012). 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 contém as características do efluente, antes da determinação dos sólidos 
sedimentáveis e a Tabela 2 apresenta os resultados do sobrenadante obtidos após uma hora de 
sedimentação no cone Inmhoff. 
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Tabela 1. Caracterização do efluente 

Parâmetros Efluente da ETE 

Temperatura (ºC) 28 

pH 7,58 

Cor (uC) 489 

Turbidez (uT) 60 

Fonte: Autores (2019) 
 
  

Tabela 2. Dosagens usadas e valores obtidos para os parâmetros pH, cor e turbidez após ensaio 
de sólidos sedimentáveis 

Dosagem do Tanino 
vegetal (mL) 

pH Cor (uC) Turbidez (uT) 

0  7,55 484 61 

2 7,56 405 49 

3 7,52 300 41 

4 7,54 293 34 

Fonte: Autores (2019) 
 

 Comparando os resultados do efluente antes da sedimentação (Tabela 1) com os do 
efluente com tanino e a amostra controle (Tabela 2), percebe-se que houve alterações nos 
parâmetros cor e turbidez.  Com a dosagem de 2 mL L-1, houve redução de 17,3% da cor do 
efluente e 19,2% da sua turbidez. Já para dosagem de 3 mL L-1, a redução foi de 38,9% e 31,7% 
respectivamente. Já os valores para o parâmetro pH permaneceram praticamente inalterados.  

Na Tabela 3, encontram-se os resultados de sólidos sedimentáveis e sólidos totais, obtidos 
com as diferentes dosagens de tanino e, a partir da sua análise, observam-se significativas 
reduções nos parâmetros estudados.  
   

 
 
Tabela 3. Resultados obtidos para os parâmetros sólidos sedimentáveis e sólidos totais 

Dosagem do Tanino 
vegetal (mL) 

Sólidos Sedimentáveis (mg L
-1

)  Sólidos Totais (mg L
-1

) 

0 0,6 0,8 

2 6,5 1,0 

3 13,0 1,0 

4 18,0 1,2 

Fonte: Autores (2019) 
 

 A dosagem estudada que proporcionou melhores resultados para os parâmetros cor e 
turbidez, foi 4 mL L-1, onde a redução foi de 40% do parâmetro cor e 43,3% de turbidez. Essa 
dosagem também gerou a maior quantidade de sólidos sedimentáveis como é possível observar 
nos resultados apresentados na Tabela 3. Em outras palavras, foi a dosagem com a qual houve 
maior geração de lodo. Contudo, ao analisar os valores de sólidos totais, é possível perceber que 
a quantidade de sólidos totais é maior que as observadas nas demais dosagens estudadas. 
 Esses resultados corroboram com os apresentados por Batista et al. (2018) que, ao tratar 
água para abastecimento com o tanino vegetal, observou que, para dosagens maiores que a 
concentração ótima de coagulante, houve aumento na quantidade de sólidos totais 
proporcionados pelas partículas coloidais do tanino. Apesar da água em seu estudo ser água de 
abastecimento, a mesma recebia contribuição significativa de esgoto doméstico, proveniente da 
população ribeirinha, apresentando assim, algumas similaridades com efluente. 
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 A utilização de produtos naturais no processo de tratamento de efluente torna-se viável, 
pois, além de apresentar eficiência da remoção de diversos poluentes, diminui os impactos 
ambientais. O uso de matéria prima renovável, tal como os taninos vegetais, apresenta menor 
contribuição de ânions sulfatos ao lodo final, menor geração de massa de lodo e obtenção de lodo 
orgânico com maior facilidade de eliminação (PELEGRINO, 2011). 
 
 
CONCLUSÕES 

1. O uso de tanino vegetal como coagulante proporcionou melhoras da característica do 
efluente; 

2. Houve melhora na qualidade do efluente tratado com tanino à medida que a dosagem foi 
aumentada; 

3. Até o momento, levando em consideração os resultados para os parâmetros cor, turbidez 
e sólidos sedimentáveis, a melhor dosagem de coagulante foi a de 4 mL L-1. 
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