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RESUMO: A água do açude Marcela, utilizada predominantemente na irrigação de hortaliças, tem 

sofrido com os impactos gerados pelo aporte de esgotos domésticos nas últimas décadas. Diante disso, 

este trabalho buscou avaliar a eficiência do tratamento coagulação/floculação, com sementes da 

Moringa oleifera, seguido de sedimentação, em jar test, na adequação da qualidade da água ao exigido 

pela resolução nº 357/2005 do CONAMA. Inicialmente determinou-se a concentração da solução de 

coagulante com melhor desempenho no tratamento de uma amostra representativa do açude Marcela, 

tomando como parâmetro de decisão a eficiência na remoção de cor e turbidez. Utilizando a 

concentração de melhor desempenho, 60 mL.L-1, realizou-se o tratamento da água coletada 

semanalmente, durante duas semanas, em dois pontos. Obteve-se remoção máxima de 65,5% para 

turbidez, de 63,2% para cor e 91,6% para coliformes termotolerantes, estes resultados não foram 

suficientes para adequarem a água à legislação, sendo necessário associá-lo a outros tratamentos. 

 

Palavras-Chave – Coliformes termotolerantes, Coagulante natural, Ensaio jar test. 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de coagulação é a alteração físico-química de partículas coloidais na água, 

caracterizada principalmente pelos parâmetros de cor e turbidez, que produz partículas que possam 

ser removidas por processo físico de separação. A etapa de coagulação diz respeito a adição de 

coagulantes químicos ou naturais, com o objetivo de reduzir as forças que mantêm separadas as 

partículas em suspensão. A colisão dessas partículas previamente desestabilizadas, por efeito de 

transporte de fluido, que formam partículas de maiores dimensões denomina-se floculação. 

Usualmente pode-se, com base na intensidade de mistura e gradiente de velocidade aplicado, definir 

o processo de coagulação como mistura rápida e floculação como mistura lenta (RICHTER, 2009). 

O tipo de coagulante utilizado é determinado com base em fatores relacionados à qualidade da 

água bruta, à tecnologia de tratamento aplicada, ao custo do coagulante, ao custo e manutenção dos 

tanques e dosadores, bem como à quantidade e característica do lodo gerado. Em geral, emprega-se 

sais de ferro e/ou de alumínio como coagulantes, entretanto, na ocorrência de aplicação de dosagem 

inadequada, pode haver o aporte de metais pesados na água tratada e/ou no lodo gerado (LIBÂNIO, 

2010).  
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Além disso, em muitas ocasiões, o uso de coagulantes químicos como o sulfato de alumínio, 

comporta-se como solução cara, principalmente para países em desenvolvimento. Neste contexto 

destaca-se o uso de coagulantes naturais como alternativa de baixo custo, relativamente eficiente e 

com subprodutos menos prejudiciais ao homem e ao meio ambiente. 

No campo de coagulantes de origem natural a semente da Moringa oleífera tem lugar de 

destaque. Existem diversas pesquisas a respeito da eficiência da moringa no tratamento de água, 

principalmente no que se refere à remoção de cor e turbidez. Arantes et al. (2014), obteve remoção 

de turbidez na ordem de 96% a 99%, em água bruta sintética obtida a partir da mistura de água 

destilada e bentonita, cujo valores de turbidez variavam de 101 a 110 uT. Silva (2012) observou 

redução de turbidez variando de 85,5% a 97,4%, utilizando sachês de pó da semente nos ensaios de 

coagulação e floculação, em águas com turbidez também sintetizada com bentonita. Albuquerque et 

al. (2016) ressaltam que mesmo que a semente da moringa não seja tão eficiente quanto coagulantes 

químicos, como o sulfato de alumínio, em alguns casos é possível adequar a água bruta ao que exige 

a Portaria de Potabilidade em vigência na ocasião do estudo, no que diz respeito a cor e turbidez, 

mediante processo de coagulação/floculação com solução de semente da Moringa oleífera, em águas 

destinada ao abastecimento, como demostrado na pesquisa. 

Diante do exposto, o presente trabalho objetiva a avaliação da eficiência na remoção de cor 

aparente, turbidez e coliformes termotolerantes em água utilizada no perímetro irrigado Marcela 

(Itabaiana/Sergipe), utilizando semente da Moringa oleífera como coagulante natural, tomando como 

referência os limites estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA na 

Resolução nº 357 (BRASIL, 2005). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As amostras de água desse estudo eram oriundas do açude Marcela, localizado no município de 

Itabaiana/SE e as sementes de Moringa oleífera adquiridas em praça pública. Com base nas 

recomendações de Amado (2017), retirou-se as cascas das sementes, que foram secadas em estufa 

por 24h à 65ºC e guardadas em recipiente fechado. 

Essas amostras foram retiradas de duas propriedades rurais de base familiar localizadas no 

perímetro irrigado Marcela, que utilizam a água do açude na irrigação de hortaliças rasteira, 

particularmente alface, coentro e cebolinha, e que nas últimas décadas tem recebido parcela 

considerável do esgoto doméstico gerado na cidade. As coletas foram realizadas em tanques que 

armazenam água captada no açude, durante o mês de maio de 2018. As coordenadas dos pontos de 

captação que levavam a água para cada propriedade são -10,673606° (latitude) e -37.421464° 

(longitude) para o Ponto 1; e -10,672379° (latitude) e -37,414535° (longitude) para o Ponto 2. 

Antes da coleta da amostra foi realizada a higienização do recipiente, de modo a realizar a 

enxaguadura do recipiente (três vezes com a própria amostra), depois finalizada a coleta enchendo o 

frasco com a amostra da água. As amostras foram acondicionadas em caixa de isopor e refrigerada 

até que fosse efetuada as análises. A coleta para análise de coliformes termotolerantes foi realizada 

sem enxaguadura e utilizado frascos autoclavados, a fim de se evitar contaminação da amostra 

(AMORIM, 2009). 

As coletas de amostras para análise dos parâmetros cor aparente, turbidez, pH e Demanda 

Química de Oxigênio (DQO) foram realizadas em frascos de água de polietileno, e para análise de 

coliformes termotolerantes utilizou-se frascos de vidros esterilizados cedidos pelo Instituto 

Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS).  

Para a produção da solução coagulante de moringa, seguiu-se recomendações da circular técnica 

da Embrapa Tabuleiro Costeiros (RANGEL, 1984). Foram maceradas, no pilão, 2 g de sementes, em 
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seguida adicionou-se 200 mL de água destilada ao pó de semente em uma garrafa e agitou-se 

manualmente por 5 minutos, logo depois, a solução foi filtrada em pano de algodão. A solução da 

moringa ficou então, com concentração de 10 g.L-1. 

Para a determinação da quantidade de solução a ser utilizada no tratamento da água do açude, 

foram testadas 8 concentrações da solução em relação à amostra de água do açude representativa, 20 

mL.L-1, 30 mL.L-1, 40 mL.L-1, 50 mL.L-1, 60 mL.L-1, 70 mL.L-1, 100 mL.L-1 e 130 mL.L-1. 

A amostra bruta foi testada inicialmente para os parâmetros de cor aparente, turbidez e pH, e 

exposta à simulação do tratamento da água, ou seja, a coagulação/mistura rápida, floculação, seguida 

de sedimentação, realizado no jar test. A concentração adotada foi aquela que melhor clarificou a 

água em termos de cor aparente e turbidez. 

Nos ensaios de jar test, a amostra da água bruta foi colocada em 03 jarros, em volume de 1,2 

litros cada. Em seguida as concentrações do coagulante foram adicionadas em cada um dos jarros ao 

mesmo tempo, e seguiu-se a sequência: 01 minuto de agitação rápida (150 rpm), representando a 

etapa de mistura rápida que ocorre na ETA e 20 minutos na velocidade de 40 rpm, representando a 

floculação ou mistura lenta. Após esse tempo, iniciou-se a simulação da decantação dos flocos 

formados por 90 minutos.  

Após o período de cada tempo de decantação, a água tratada foi coletada em béqueres, e 

realizadas as análises de pH, cor aparente e turbidez para conhecer qual concentração de coagulante 

apresentou melhores resultados. Tendo definido a concentração de coagulante com melhor 

desempenho, tratou-se 2 conjuntos de 2 amostras da água do açude Marcela, sendo uma amostra de 

cada ponto de coleta, coletadas em duas semanas consecutivas do mês de maio de 2018. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Incialmente foram testadas oito diferentes concentrações de coagulante para determinação da 

concentração que seria utilizada no tratamento das amostras, de forma que o tratamento fosse 

padronizado. Na Tabela 1 são apresentados os resultados das análises de cor aparente, turbidez e pH 

da amostra inicial, representativa da água do açude da Marcela, correspondente às concentrações do 

coagulante analisadas. Foi escolhida a concentração com melhor desempenho para remoção de cor 

aparente e de turbidez da amostra. 

Tabela 1 – Turbidez, cor aparente e pH na água bruta e após tratamento com diferentes concentrações de 

coagulante. 

Parâmetro 
Água 

bruta 

Concentração do coagulante (mL.L-1) 

20 30 40 50 60 70 100 130 

Turbidez (uT) 9 12 7 8 9 7 16 12 23 

Cor (uH) 118 123 95 88 93 86 126 108 159 

pH 7,44 7,58 7,64 7,63 7,62 7,59 7,53 7,49 7,61 

Fonte: Autores (2020) 

Conforme Tabela 1, a turbidez da água tratada apresentou redução, na direção em que a 

concentração do coagulante aumentou de 20 mL.L-1 a 60 mL.L-1. Entre 60 e 130 mL.L-1 de 

concentração do coagulante aumentando, houve oscilação do valor da turbidez com aumento. O 

mesmo ocorreu para o parâmetro de cor aparente, indicado piora da qualidade da água para as 

concentrações superiores a 60 mL.L-1. Além disso, esta concentração apresentou os menores valores 

de cor aparente e turbidez, justificando a sua escolha como a concentração adotada no experimento. 

No que diz respeito aos valores de pH, não houve diferenças significativas para as 

concentrações, ratificando a conclusão de Ndabigengesere, Narasiah e Talbot (1995), Silva (1999) e 
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Santos et al. (2015), de que o uso das sementes da moringa como coagulante não altera o pH da água 

tratada. 

Utilizando a concentração adotada, foram tratadas as amostras coletadas nos dois pontos pré-

definidos. Os resultados das análises para água bruta (AB) e água tratada (AT) estão dispostos na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Parâmetros medidos nas amostras antes e depois do uso da moringa no tratamento 
 

Primeira campanha Segunda campanha 

Ponto de coleta 1 2 1 2 

Parâmetro AB AT AB AT AB AT AB AT 

Turbidez (uT) 43 25 64 55 49 44 29 10 

Cor (uH) 397 217 588 473 461 402 291 107 

DQO (mg.L-1) 228,85 348,40 261,45 231,26 246,96 256,62 182,96 211,94 

Coliformes termotolerantes 

(NMP.100 mL- 1) 
1,6x106 2,2x105 4,0x103 6,8x102 3,5x105 9,2x104 1,1x104 9,2x102 

pH 7,22 7,36 8,43 8,59 7,49 7,64 7,26 7,40 

Fonte: Autores (2020) 

Na primeira campanha, a água coletada no Ponto 1 apresentava valores de cor aparente e 

turbidez menores do que da água coletada no Ponto 2, na campanha seguinte a água do Ponto 2 

apresentou valores menores para esses mesmos parâmetros. Vale ressaltar que o Ponto 1 localiza-se 

próximo de onde é feito o maior aporte de esgotos domésticos, logo se esperava qualidade de água 

inferior ao Ponto 2. No entanto, no dia de coleta da primeira amostragem o reservatório da 

propriedade que faz captação no Ponto 2 havia sido utilizado para a lavagem das hortaliças, que pode 

ter ocasionado o aumento da concentração de impurezas na água, reduzindo a qualidade, o que não 

ocorreu na segunda campanha. 

Com relação ao pH, a exemplo do que ocorreu nos ensaios para determinação da concentração 

de coagulante a se adotar, não houve diferenças significativas entre o pH da água antes e após o 

tratamento, o que corrobora com Ndabigengesere, Narasiah e Talbot (1995), Silva (1999) e Santos et 

al. (2015). 

No tocante à DQO, observou-se aumento da concentração de DQO após o tratamento, 

comportamento semelhante encontrado no estudo de Henriques et at. (2014). Pelo fato do coagulante 

utilizado ser orgânico, sugere-se que esse aumento seja devido à presença de matéria orgânica 

proveniente da solução à base de moringa. 

Como a água do açude Marcela é utilizada, principalmente, para a irrigação de hortaliças, a 

água utilizada deve enquadrar seus parâmetros de qualidade à classe específica. Segundo CONAMA 

nº 357 (BRASIL, 2005), as águas utilizadas na irrigação de hortaliças que são consumidas cruas 

devem se enquadrar na Classe 1. Para os parâmetros analisados nesse estudo a resolução estabelece 

como limites para turbidez, 40 uT, pH entre 6,0 e 9,0 e que a concentração de coliformes 

termotolerantes não exceda 200 NMP.100mL-1 (BRASIL, 2005).  

Não foi possível comparar os resultados para o parâmetro de cor aparente porque o CONAMA 

apresenta limite para cor verdadeira. De forma semelhante, ocorreu com a DQO, da qual a 

concentração de matéria orgânica citado no CONAMA é a Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO. 

No entanto, considerando o baixíssimo valor de DBO admitido para Classe 1 (3 mg. L-1) e os valores 

consideráveis de DQO obtidos, pode-se concluir que a concentração de matéria orgânica na água 

estava em desacordo com o exigido. Para o parâmetro turbidez, metade das amostras apresentaram 

valores dentro do exigido, sendo que para o Ponto 2 da segunda campanha o valor da turbidez da 

água bruta já era satisfatório. 
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Relativo à concentração de coliformes termotolerantes, a água apresentou nível de 

contaminação elevado, as concentrações foram significativas, semelhantes às encontradas em esgotos 

domésticos. De acordo com o monitoramento da Administração Estadual do Meio Ambiente 

(ADEMA) de Sergipe, a concentração média de coliformes termotolerantes no período de dez/2015 

a nov/2016 era de 96.575 UFC/100mL, nas proximidades do Ponto 1 e 43.250 UFC/100mL na região 

do Ponto 2 (ADEMA, 2017). Confirmando o maior grau de contaminação no Ponto1 em comparação 

com o Ponto 2, observado nesta pesquisa. 

A eficiência de remoção de cor aparente variou de 12,8%, no Ponto 1 na segunda amostragem, 

até 63,2% no Ponto 2 na segunda amostragem. A remoção de turbidez também teve a menor e maior 

eficiência nas mesmas amostras, sendo de 10,2% a 65,5%, respectivamente. A remoção de coliformes 

termotolerantes variou de 73,7% a 91,6%, sendo a maioria acima de 80%. Monaco et al. (2010), 

obteve 98% de remoção de turbidez, usando 0,4 g.L-1 de coagulante (moringa) para o tempo de 

sedimentação de 2 horas e alcançou 100% de remoção de coliformes termotolerantes em águas de 

abastecimento, porém obteve remoção de turbidez de apenas 22,3%, nas mesmas condições, em águas 

de esgoto bruto e 95,6% de remoção de coliformes termotolerantes, resultados mais próximos aos 

obtidos neste trabalho. 

De modo geral, a eficiência do tratamento foi insatisfatória para dotar a água de qualidade 

suficiente para uso na irrigação de hortaliças que são consumidas cruas, necessitando associar a 

coagulação/floculação com semente da Moringa oleífera, seguida de sedimentação, à algum tipo de 

tratamento, especialmente para remoção de coliformes, podendo utilizar a filtração lenta ou mesmo 

lagoas de maturação, como proposto por Lima (2017). 

CONCLUSÕES 

O lançamento de esgoto doméstico tem alterado significativamente a qualidade da água do 

açude Marcela, principalmente a concentração de matéria orgânica e coliformes termotolerantes. O 

primeiro não apresenta maiores riscos dada a destinação da água ser irrigação. Mas o segundo deve 

ser motivo de preocupação, tendo em vista que alimentos contaminados por patógenos representam 

riscos à saúde de quem os consomem. 

A eficiência na remoção de cor aparente e turbidez mostrou-se abaixo dos valores observados 

na maioria dos trabalhos, fatores como características específicas da água, idade da semente, 

metodologia de preparo do coagulante e tempo de armazenamento do coagulante podem ter influência 

sobre a eficiência do tratamento, sendo necessário novos estudos que considerem essas variáveis. 

Além disso, a origem orgânica do coagulante elevou a concentração de DQO na água após o 

tratamento, enquanto o pH não se alterou significativamente, como previsto na literatura. 

Apesar da boa eficiência na remoção de coliformes termotolerantes, o tratamento por 

coagulação/floculação com extrato da semente da Moringa oleífera, por si só não foi suficiente para 

adequar a água ao estabelecido pela resolução CONAMA nº 357, sendo necessário associá-lo a 

tratamentos que apresentem boa eficiência na remoção de patógenos, como a filtração lenta ou mesmo 

lagoa de maturação, tendo em vista que a desinfecção por cloração pode provocar danos às culturas. 

Dada a importância deste corpo hídrico para os produtores de hortaliças da região, recomenda-

se ações públicas para a melhoria da qualidade da água do açude Marcela. Algumas já estão em 

andamento, como a construção do sistema de esgotamento sanitário e estação de tratamento de 

esgotos da cidade, que permitirão a cessão do envio de efluentes para o açude, e melhoria da sua 

qualidade. 
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