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Cariacica

Resumo: Atualmente tem-se desenvolvido estudos sobre coagulantes naturais como alternativa aos coagulantes
químicos para obtenção de água potável. Isso ocorre porque os coagulantes químicos requerem ajustes de pH, geram
grandes volumes de lodo e no caso dos sais de alumínio, os resíduos presentes na água estão ligados a doenças
neurológicas, como Alzheimer, o lodo gerado não é biodegradável, o que dificulta a deposição no meio ambiente.
Dentre os trabalhos acadêmicos, o coagulante natural mais citado é a Moringa oleifera. Diante disso, o objetivo deste
trabalho é comparar, por meio de levantamento bibliográfico, a eficiência do coagulante natural Moringa oleifera ao
coagulante químico sulfato de alumínio na remoção de cor, turbidez e pH, presentes em água bruta. As pesquisas foram
realizadas no portal Periódicos Capes e Google Scholar. Os resultados mostram que o coagulante natural Moringa
oleifera apresenta melhores resultados quando comparado ao coagulante químico, pois não altera o pH, possui alta
eficiência na remoção de turbidez e de cor além de ser promissor na clarificação de água.
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Introdução

A água é um elemento fundamental e indispensável para que as necessidades básicas dos seres humanos sejam
garantidas. Seu consumo tem aumentado com o crescimento da população e com o desenvolvimento socioeconômico
(ARMELONI; OLIVEIRA; DONADEL, 2020). Para atender esta demanda, a água bruta, proveniente de manancial
superficial ou subterrâneo, precisa passar por operações que assegurem a remoção de poluentes e que esteja em
conformidade com padrão de potabilidade especificado na Portaria n° 05 de 2017 do Ministério da Saúde (LIMA;
ROLLEMBERG, 2020).

O tratamento convencional de água usado na maioria das estações de tratamento de água (ETA) do Brasil,
compreende as seguintes operações unitárias: coagulação, floculação, sedimentação ou flotação, filtração e desinfecção.
Na coagulação ocorre a desestabilização das partículas coloidais e suspensas; isso se dá pela adição de um coagulante
químico (LIBÂNIO, 2010), sendo o mais utilizado o sulfato de alumínio (LO MONACO et al., 2012). O emprego de
coagulante químico requer ajustes de pH, gera grandes volumes de lodo e no caso dos sais de alumínio, os resíduos
presentes na água estão ligados a doenças neurológicas, como Alzheimer (CAMACHO, 2017), o lodo gerado não é
biodegradável, dificultando sua deposição no meio ambiente (VAZ, 2009).

Diante disso, tem-se estudado os coagulantes naturais como alternativa aos coagulantes químicos para potabilização
de águas. E dentre os coagulantes naturais para a clarificação de água, a semente de Moringa oleifera tem sido muito
estudada (NDABIGENGESERE; NARASIAH; TALBOT, 1995) para remoção de cor e turbidez de águas, possui baixo
custo e toxidade, além de poder ser preparada no próprio local (FRANCO et al., 2017; LO MONACO, 2012; MEZA-
LEONES, 2018).

A Moringa oleifera Lam., apresentada na Figura 1, é uma árvore de porte pequeno, com crescimento rápido, suporta
um longo período de seca e se adapta a uma grande faixa de solo. É nativa do Norte da Índia, pertencente à família
Moringaceae que é composta de um só gênero (Moringa) e possui 14 espécies (CARDOSO et al., 2008).
Figura 1 - Árvore daMoringa oleifera Lam.

Fonte: Vieira (2017, f. 23)
Na Figura 2 são apresentadas as sementes da Moringa oleifera com casca e sem casca, respectivamente. De acordo

com Bergamasco et al. (2018), a semente da Moringa oleifera possui uma proteína que, quando adicionada em água,
promove a coagulação e floculação dos compostos que provocam a cor e turbidez de águas altamente turvas.



Figura 2 - Sementes da Moringa oleifera: (a) com casca e (b) sem casca

Fonte: Adaptado de Santana et al. (2020)
Diante do exposto, este estudo tem como objetivo comparar, por meio de levantamento bibliográfico, os parâmetros

de turbidez, cor e pH do coagulante natural Moringa oleifera e do coagulante químico sulfato de alumínio.

Material e Métodos
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica com análise dos resultados verificados na literatura.

Primeiramente, realizou-se uma busca no portal de Periódico Capes com o termo “coagulante natural”, onde o intuito
foi encontrar o coagulante mais utilizado em estudos científicos. Limitou a busca pelos artigos entre os anos de 2016 e
2021. O resultado obtido foi que 32% dos artigos utilizavam a Moringa oleifera como coagulante natural, 7% o Opuntia
ficus, 7% o Hylocereus triangularis, 7% a Guazuma ulmifolia, 7% o Neoraimondia arequipensis e os outros 40%
utilizavam cascas de batata, quitosana, tanfloc, sementes de tamarindo, Aloe arborescens, Echinopsis pachanoi, Zygia
cauliflora entre outros coagulantes. E desta forma definiu-se que o coagulante natural seria a Moringa oleifera.

A segunda etapa do trabalho foi buscar artigos científicos publicados entre 2016 e 2021, nas bases de dados do
Portal de Periódicos CAPES e no Google Scholar. Os termos utilizados foram: (a) "Moringa oleifera" AND "aluminum
sulfate" AND "water treatment"; (b) "Moringa oleifera" AND "sulfato de alumínio" AND "tratamento de água" e (c)
"Moringa oleifera" AND "aluminum sulphate " AND "water treatment". Após as buscas selecionou-se três artigos, dois
encontrados no Portal de Periódicos Capes e um no Google Scholar.

Resultados e Discussão
A Tabela 1, apresenta os autores, ano de publicação, título no idioma original e a plataforma de pesquisa dos artigos

que foram selecionados para avaliação.

Tabela 1 - Informações dos artigos selecionados para avaliação
Referência Título Plataforma de pesquisa

Fermino et al., 2017 Water treatment with conventional and alternative
coagulants CAPES

Siqueira et al, 2018
Análise da performance dos coagulantes naturais
Moringa oleifera e tanino como alternativas ao
sulfato de alumínio para o tratamento de água

Google Scholar

Rocha et al., 2020
Clarification of high-turbidity waters: a comparison

of Moringa oleifera and virgin and recovered
aluminum sulfate-based coagulants

CAPES

Fonte: Elaborado pela autora
Fermino et al. (2017), propôs fazer um paralelo entre os coagulantes de sulfato de alumínio e a Moringa oleifera. A

água utilizada para os testes foi retirada do Rio Borba Gato, localizado na cidade de Maringá-PR. O preparo do
coagulante de Moringa oleifera se deu da seguinte maneira: (a) as sementes de moringa foram descascadas, trituradas e
transformadas em pó; (b) dilui-se 1 grama do pó em 100 mL de água destilada, agitou-se por 30 minutos e; (c) por fim
fez a filtração a vácuo. O preparo da solução de sulfato de alumínio se deu da seguinte maneira: dilui-se 1 grama de
Al2(SO4)3 (sulfato de alumínio) em 500 mL de água destilada. A partir das soluções estoques de ambos coagulantes,
foram preparadas soluções com concentrações de 10, 15, 20, 25 e 30 mg/L. Os ensaios de
coagulação/floculação/sedimentação foram feitos utilizando o jar test, sendo as condições experimentais: (a) gradiente
de mistura rápida de 100 rpm por 3 minutos; (b) gradiente de mistura lenta de 40 rpm por 20 minutos. O tempo de
acomodação foi de 60 minutos. A Tabela 2, apresenta as características iniciais da água bruta, os resultados dos
parâmetros analisados para os dois coagulantes e as cinco concentrações usadas no estudo.
Tabela 2 - Resultados obtidos para os coagulantes sulfato de alumínio e Moringa oleifera (MO)

Parâmetros Água
bruta

10 mg/L 15 mg/L 20 mg/L 25 mg/L 30 mg/L
MO Al2SO4 MO Al2SO4 MO Al2SO4 MO Al2SO4 MO Al2SO4

Turbidez (NTU) 157 15 99 10 66 8 27 10 22 10 21
Cor (uH) 360 40 300 34 269 27 276 28 176 30 163
pH 8,14 8,11 7,51 8,12 7,77 8,12 7,79 8,19 7,77 8,12 7,77
Fonte: Ataptado de Fermino et al. (2017)

a. b.



De acordo com Fermino et al. (2017) o coagulante natural apresentou melhores resultados quando comparado ao
coagulante químico. A Moringa oleifera apresentou alta remoção de turbidez (94,9%) e cor (92,5%) com a melhor
dosagem de 20mg/L. Em relação ao pH, pode-se observar que com a adição do sulfato de alumínio o pH da água bruta
diminuiu e ficou entre 7,51 e 7,79. Com a adição do coagulante de Moringa oleifera o pH se manteve entre 8,11 e 8,19.

No estudo de Siqueira et al. (2018) teve-se o objetivo de analisar a eficiência de coagulantes naturais, Moringa
oleifera e tanino (não será abordado, por não estar em conformidade com o objetivo desse estudo) ao coagulante
químico sulfato de alumínio no tratamento da água mediante os processos de coagulação/floculação/sedimentação. A
água bruta foi coletada na Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), localizada na cidade de Maringá-PR. Para a
preparação do coagulante de Moringa oleifera: (a) utilizou-se 0,9763g de semente descascada e triturada; (b)
acrescentou-se solução de 5,4g de cloreto de sódio diluído em 100 mL de água destilada; (c) as sementes juntamente
com a solução foram misturadas no liquidificador por três minutos; (d) a solução misturada foi agitada no agitador
magnético durante 30 minutos; (e) a solução foi filtrada utilizando bomba de vácuo, funil de buchner e papel filtro. No
preparo do coagulante sulfato de alumínio, utilizou-se 1g de sulfato de alumínio diluído em 100 mL de água destilada
sob agitação magnética. Os experimentos de coagulação/floculação foram realizados em um equipamento jar test. Os
tempos e velocidades de misturas e o tempo de sedimentação foram os seguintes: 3 minutos para a mistura rápida, 15
minutos para a mistura lenta e 40 minutos para a sedimentação. As velocidades de mistura foram mantidas fixas em 100
rpm para a mistura rápida e 10 rpm para a mistura lenta. A Tabela 3, apresenta as características iniciais da água bruta,
os resultados dos parâmetros analisados após a adição dos coagulantes, bem como a eficiência na remoção de turbidez e
cor.
Tabela 3 - Características iniciais da água bruta, os resultados dos parâmetros analisados e a eficiência de extração da
turbidez e cor

Parâmetros Água Bruta Sulfato de Alumínio (%) Moringa oleifera (%)
Turbidez (NTU) 196 30, 5 84, 5 39,1 80,0
Cor (uH) 109,5 25, 8 76, 5 26,5 75,8
pH 7,4 7, 29 7, 3

Fonte: Adaptado de Siqueira et al. (2018)

Pode-se observar na Tabela 3 que o sulfato de alumínio apresentou maior eficiência na remoção de turbidez e cor,
mas a variação foi pequena entre os valores finais de eficiência: 4,5% para turbidez e 0,7 % para cor. O pH, após a
adição dos coagulantes foi, praticamente, o mesmo: 7,29 para sulfato de alumínio e 7,3 para Moringa oleifera.

Rocha et al. (2020) comparou a eficiência do (a) Al2(SO4)3 comercial; (b) extrato de sementes de Moringa oleifera
em solução aquosa e; (c) extrato de sementes de Moringa oleifera em solução salina à base de NaCl, na remoção de
turbidez e cor, em água de alta turbidez (300, 600 e 900 NTU). O volume do coagulante Al2(SO4)3 foi calculado pela
Equação 1, onde foi possível obter a dosagem do coagulante químico utilizando a turbidez inicial da água bruta. Para
fins de comparação com os demais coagulantes, o mesmo volume de Al2(SO4)3 (calculado pela Equação 1) foi usado
para os demais coagulantes.

V= (Vw * D)/S (1)

Onde:
V: volume do coagulante (mL);
Vw: volume da água bruta (L);
D: dosagem do coagulante (mg/L);
S: concentração da solução de Al2(SO4)3 (mg/mL).

A extração da Moringa oleifera em solução salina se deu da seguinte forma: (a) pesou 1 g de sementes de Moringa
oleifera descascadas e triturou-se em pilão manual; (b) preparou a solução de NaCl (1 mol/L); (c) misturou o pó com
100 mL da solução salina no liquidificador e filtrou à vacuo com filtro de papel de 40 μm. A preparação das sementes
de Moringa oleifera em solução aquosa: (a) Pesou-se de 2 g de sementes de Moringa oleifera descascadas e trituradas
com pilão manual; (b) Colocou-se 100 mL de água destilada em um béquer; (c) peneirou as sementes em uma peneira
de 0,85 mm de diâmetro; e (d) misturou o pó da semente com 100 mL da água destilada no béquer, homogeneizado em
agitador magnético por 2 minutos, resultando em uma solução coagulante de 2%. A água para os testes foi obtida no
lago da Universidade Federal de Itajubá. Para os ensaios no jar test, empregou-se uma velocidade de rotação de 480
rpm por 60 s (mistura rápida). Após estes 60 s, reduziu-se a velocidade de rotação para 54 rpm e manteve-se por 10
minutos (mistura lenta). A seguir, as amostras foram mantidas por 20 minutos para que os flocos sedimentassem. E por
fim, realizou-se a leitura da turbidez, cor aparente e pH.

A Tabela 4 mostra o volume de coagulante para cada jarro do jar test obtido por meio Equação 1.
Tabela 4 - Volume de coagulante para cada jarro do jar test

Jarro 1 2 3 4 5 6
Volume de coagulante (mL) 5,4 6,75 8,1 6,75 6,75 6,75

Fonte: Adaptado de Rocha et al. (2020)

A Tabela 5 apresenta as características iniciais da amostra de água bruta e os resultados do primeiro teste usando o
coagulante de sulfato de alumínio comercial.



Tabela 5 - Valores da água bruta e resultado dos testes com Al2(SO4)3 comercial

Jarro pH
Turbidez
inicial
(NTU)

Turbidez
Final
(NTU)

Cor
aparente
inicial (uC)

Cor
aparente
final (uC)

pH
final

Eficiência
na remoção
de turbidez

(%)

Eficiência na
remoção de
cor aparente

(%)
1 7,6 325 19,7 48,3 8,14 5,93 94 83
2 7,6 600 31,2 94,5 7,45 5,7 95 92
3 7,6 930 42,1 147,94 8,28 5,53 95 94
4 6,1 600 29 94,5 9,38 5,01 95 90
5 7 600 17,1 94,5 8,97 5,74 97 91
6 8,25 600 325 94,5 80,45 7,73 46 15

Fonte: Adaptado de Rocha et al. (2020)

As amostras dos jarros 2, 3, 4 e 5 obtiveram valores de eficiência igual ou superior a 90% em ambos parâmetros, de
remoção de turbidez e de cor. Nota-se que quando o pH é 8,25 a eficiência na remoção de turbidez cai para 46% e de
cor para 15%. Foi possível observar também, que o coagulante reduz o pH final para um valor abaixo de 7, na maioria
dos casos, tornando a água levemente ácida, implicando na necessidade de consumo de uma solução básica para ajuste
do pH, o que resulta em um aumento de gasto no processo (ROCHA et al., 2020).

A Tabela 6 mostra as características iniciais da água bruta juntamente com os resultados obtidos com adição da
Moringa oleifera em solução salina.

Tabela 6 - Valores da água bruta e resultado dos testes com a Moringa oleifera em solução salina

Jarro pH
Turbidez
inicial
(NTU)

Turbidez
Final
(NTU)

Cor
aparente
inicial (uC)

Cor
aparente
final (uC)

pH
final

Eficiência
na remoção
de turbidez

(%)

Eficiência na
remoção de
cor aparente

(%)
1 7,52 320 32,4 32,2 4,6 7,37 90 86
2 7,52 602 53,5 74,9 7,0 7,36 91 91
3 7,52 905 54,5 119 7,7 7,33 94 94
4 6,1 600 49,4 74,9 7,0 6,98 92 91
5 7,1 600 48,1 74,9 7,7 7,3 92 90
6 8,3 600 39,1 74,9 8,0 7,42 93 89

Fonte: Adaptado de Rocha et al. (2020)
Para o uso da Moringa oleifera em solução salina, a eficiência na remoção de turbidez ficou igual ou maior que 90%,

para a cor ficou acima ou maior que 86% e o pH final ficou entre 6,98 e 7,42. Não houve variação com muita
discrepância independente do volume de coagulante utilizado, pH e turbidez inicial.

A Tabela 7 mostra as característica iniciais da água bruta juntamente com os resultados obtidos com adição da
Moringa oleifera em solução aquosa.
Tabela 7 - Valores da água bruta e resultado dos testes com a Moringa oleifera em solução aquosa

Jarro pH
Turbidez
inicial
(NTU)

Turbidez
Final
(NTU)

Cor
aparente
inicial (uC)

Cor
aparente
final (uC)

pH
final

Eficiência
na remoção
de turbidez

(%)

Eficiência na
remoção de
cor aparente

(%)
1 7,49 305 24,2 23,9 5,2 7,46 92 78
2 7,49 628 31,6 50,0 4,8 7,41 95 90
3 7,49 890 49,5 105,2 5,8 7,25 94 94
4 6,01 628 44,5 50,0 6,1 6,65 93 88
5 6,95 628 36 50,0 4,0 7,22 94 92
6 8,05 628 36,3 50,0 4,8 7,55 94 90

Fonte: Adaptado de Rocha et al. (2020)
Pode-se observar que no jarro houve uma queda na eficiência na remoção de cor (78%), onde também há a menor

turbidez inicial. A eficiência na remoção de turbidez ficou entre 92% e 95%.
A eficiência de remoção de turbidez de acordo com Rocha et al. (2020) em ambos coagulantes de Moringa oleifera

apresentaram bons resultados, pois não necessitam de ajuste final no pH, o que diminui custos com reagentes. Já o
sulfato de alumínio diminui o pH para valores abaixo de 7 necessitando de correção.
Conclusão

Neste trabalho buscou-se comparar os parâmetros de turbidez, cor e pH do coagulante natural Moringa oleifera e do
coagulante químico sulfato de alumínio, por meio de levantamento bibliográfico nas bases de dados do Portal de
Periódicos CAPES e no Google Scholar entre os anos de 2016 e 2021. Esta busca resultou na seleção de três artigos
para compor o estudo, publicados nos anos de 2017, 2018 e 2020, sendo dois no idioma inglês e um em português.



No primeiro artigo analisado, o coagulante natural apresentou melhores resultados quando comparado ao
coagulante químico no quesito turbidez e cor. Para a água bruta com turbidez de 157 NTU, cor de 360 uH e pH 8,14 a
melhor dosagem de coagulante natural foi de 20mg/L, pois apresentou eficiência de 94,9% na remoção de turbidez e de
92,5% na remoção de cor, e o pH obtido foi de 8,12.

No segundo artigo, o sulfato de alumínio apresentou uma eficiência de 4,5% a mais na remoção de turbidez do que a
Moringa oleifera e para eficiência remoção de cor foi maior em 0,7%, o que indica uma pequena variação entre os
parâmetros de turbidez e cor. O pH obtido com a adição de sulfato de alumínio foi de 7,29 praticamente igual ao da
Moringa oleifera, 7,3.

No último artigo, as amostras dos jarros 2, 3, 4 e 5, apresentaram eficiência acima de 90% na remoção de turbidez e
de cor aparente, utilizando o coagulante de sulfato de alumínio. Para ambas soluções de Moringa oleifera a eficiencia
de remoção de cor e turbidez, na maioria dos casos, foram superiores a 89%. O pH da solução, quando é adicionado o
sulfato de alumínio fica abaixo de 7, exceto no jarro 6. Já na adição do coagulante de Moringa oleifera o pH mantém-se
na mesma faixa.

A utilização do coagulante natural Moringa oleifera mostra-se eficiente na remoção de turbidez e cor, além de não
alterar o pH, o que minimiza os custos com produtos químicos. É um produto natural, que não causa danos ao meio
ambiente e seu modo de preparo é acessível.
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