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Resumo

A indústria  têxtil  é  considerada  um dos  ramos  industriais  que  mais  consomem produtos
químicos em sua cadeia produtiva, gerando efluentes cujos parâmetros ultrapassam os limites
previstos  pela  Resolução CONAMA nº 430/2011, fazendo necessário o tratamento  prévio
para o lançamento do efluente em corpos hídricos. A etapa de estamparia é uma das últimas
na produção de artigos têxteis tendo a lavagem das telas utilizadas para a estampagem de
tecidos como a principal fonte geradora de efluente. Apesar de a demanda de volume de água
ser menor quando comparada à demanda de outros processos como tinturaria e lavagem dos
tecidos,  o efluente gerado possui elevado teor de Demanda Química de Oxigênio (DQO),
sólidos totais, intensa coloração e turbidez. Devido a tais características, esse estudo avaliou o
tratamento por coagulação/floculação com uso da semente de Moringa oleifera triturada como
agente coagulante. Foram realizados ensaios de Jar test nos quais se variou as condições de
pH,  a  concentração  e  granulometria  da  semente  Moringa  oleifera.  Os  resultados  obtidos
demonstraram que o pH de 6, a concentração de 1350 mg/L e 0,150 mm ≤ granulometria <
0,300 mm de semente como condições ideais para remoção de cor e turbidez acima de 99% e
DQO de 86%.

Palavras-chave: Moringa oleifera; Coagulação; Efluente têxtil.

Abstract

The textile industry is considered one of the industrial sectors that most consume chemicals in
its production chain, generating effluents whose parameters exceed the limits established by
CONAMA Resolution No. 430/2011, requiring prior treatment for the effluent to be released
into water course. The stamping stage is one of the last in the production of textile articles
where the washing of the screens is the main point of generation of effluent.  Despite the
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demand for water volume is lower when compared to the demand for other processes such as
dyeing and fabric washing, the effluent generated has a high content of Chemical Oxygen
Demand (COD), total solids, intense coloring and turbidity. Due to such characteristics, this
study evaluated the coagulation / flocculation treatment using Moringa oleifera crushed seed
as  a  coagulating  agent.  Trials  of  jar  tests were performed varying the  conditions  of  pH,
concentration and grain size of Moringa oleifera. The results obtained showed that the pH of
6, the concentration of 1350 mg / L and 0.150 mm ≤ particle size <0.300 mm of seeds as ideal
conditions for color removal and turbidity above 99% and COD of 86%.

Key words: Moringa oleifera; Coagulation; Textile effluent.

INTRODUÇÃO

A indústria têxtil  envolve atividades de processamento de matérias  primas que podem ter
origem natural e/ou sintética, sendo as mais utilizadas: algodão, lã, seda, poliéster e poliamida
(RODRIGUES; CORREIRA; BARROS, 2000). Esse setor industrial se destaca devido seu
grande parque instalado no país, se tornando responsável pela geração de grande volume de
efluente que, quando não recebem tratamento adequado, podem causar problemas adversos ao
meio ambiente (KUNZ, 2002).

Embora  a  elevada  produção  represente  benefícios  econômicos  a  demanda  por  recursos  e
produção  de  efluentes  também  é  significativa.  As  indústrias  do  ramo  têxtil  possuem
caracterização diversa de seus efluentes devido a variedade dos seus processos composto por:
fiação,  malharia,  beneficiamento,  talharia,  estamparia,  confecção e  acabamento,  onde uma
elevada quantidade de aditivos químicos como corantes, lubrificantes e detergentes podem ser
aplicados,  sendo  considerado  um  dos  ramos  industriais  que  mais  consomem  produtos
químicos em sua cadeia produtiva (SANTOS, 1997; BELTRAME, 2000).

A etapa de estamparia é uma das últimas na produção de artigos têxteis tendo a lavagem das
telas utilizadas para a estampagem de tecidos como a principal fonte geradora de efluente.
Apesar  de  a  demanda  de  volume de  água  ser  menor  do  que  dos  outros  processos  como
tinturaria e lavagem dos tecidos, o efluente gerado possui elevado concentração de Demanda
Química de Oxigênio (DQO), sólidos totais, intensa coloração e turbidez (LU  et al., 2008;
MEZA,  2010),  cujas  concentrações  ultrapassarem  os  limites  previstos  pela  Resolução
CONAMA nº 430/2011 para lançamento de efluentes e a Resolução n°68/2009 da Saneago
para lançamento de efluentes na rede de esgoto, podendo afetar os processos fotossintético e
equilíbrio  dos  ecossistemas  aquáticos  se  forem lançados  diretamente  nos  corpos  hídricos
(GUARATINI; ZANONI, 1999).

Comumente  no  processo  de  tratamento  dos  efluentes  têxteis  é  empregado  o  processo
biológico, mas o processo físico-químico por meio da coagulação, floculação e sedimentação
também  tem  mostrado  considerável  eficiência  no  tratamento  (CRUZ,  2004).  Nesse
mecanismo o agente químico mais utilizado é o sulfato de alumínio, caracterizado por ser
inorgânico e não biodegradável. Baumgarten (2001) apresentou que os lodos gerados pelos
tratamentos  à  base  de  sulfato  de  alumínio  podem conter  alta  toxicidade,  gerando  graves
problemas à saúde humana como o Alzheimer e mal de Parkinson.
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Uma alternativa à utilização do sulfato de alumínio é o emprego de coagulantes orgânicos
vegetais como, por exemplo, os coagulantes poliméricos orgânicos à base de tanino extraído
da  Acacia  mearnsii,  já  comercialmente  utilizados  (MANGRICH  et  al.,  2014).  Outra
alternativa é a coagulação a partir da semente de  Moringa oleifera, uma espécie arbórea de
origem indiana e com fácil propagação nos países dos trópicos que também apresenta uma
ótima eficiência na tratabilidade de águas e águas residuárias devido a presença de proteínas
catiônicas que realizam o processo de coagulação dos colóides (BEZERRA; MOMENTÉ;
MEDEIROS  FILHO,  2004;  FRIGHETTO  et  al.,  2007;  CHEMISTRY,  2009). Estudos
realizados por Frighetto et al., (2007) e Santos et al., (2011) demostraram maior eficiência de
tratamento desta semente em comparação aos métodos tradicionais com uso de sulfato de
alumínio.

No tratamento de água e efluentes, a Moringa oleifera é aplicada a partir do pó da semente em
solução aquosa ou através da extração da proteína, agindo como coagulante e/ou adsorvente
natural no meio. Essa dupla tendência foi evidenciada por Vieira et al., (2010) como causa da
presença de peptídeos catiônicos nas sementes, que além de coagular também podem adsorver
compostos orgânicos. Essa capacidade da semente no tratamento se mantém em uma ampla
faixa de pH (5 a 8) o que reduz os custos por não ser necessário o ajuste do pH no tratamento.

Apesar de a Moringa oleifera apresentar rendimentos eficazes de remoção de cor e turbidez,
sua  aplicação  deve  ser  estuda  para  cada  caso,  visto  que  parâmetros  como:  concentrações
ótimas (STRÖHER et al., 2012), pH do efluente (PRITCHARD et al., 2010) e granulometria
da semente (CARMO, 2014),  bem como o tipo de efluente  podem resultar  em diferentes
eficiências de tratamento.

Este estudo está fundamentado na caracterização e tratamento do efluente oriundo de uma
indústria têxtil,  localizada na cidade de Goiânia – GO, que executa unicamente a etapa de
estamparia.  O  efluente  é  gerado  somente  pelo  processo  de  lavagem  das  telas,  sendo
basicamente composto por água e excedente de tintas resultante do uso de corantes da marca
Siltex que são isentos de metais pesados.

Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo geral analisar a utilização da semente de
Moringa oleífera como coagulante para tratamento físico-químico nas etapas de coagulação,
floculação  e  sedimentação  no  tratamento  de  efluentes  têxteis, tendo  como  objetivos
específicos avaliar a remoção nos parâmetros cor, turbidez, sólidos totais e DQO do efluente
bruto; determinar a melhor concentração do coagulante no tratamento do efluente; determinar
o  melhor  pH  no  tratamento  do  efluente  e  determinar  a  melhor  faixa  granulométrica  do
coagulante no tratamento do efluente.

MATERIAIS E MÉTODOS

Coleta e caracterização do efluente

Foram coletadas amostras de efluente resultante da lavagem de telas de uma indústria têxtil do
ramo de estamparia,  localizada na cidade de Goiânia, Goiás, Brasil. A coleta foi realizada
após o processo de lavagem dos materiais utilizados nessa etapa, onde todo o efluente ficou
retido  em uma estrutura  de  concreto  simulando  um tanque  de  equalização,  até  atingir  o
volume máximo de 0,5 m³, sendo posteriormente homogeneizado manualmente e retirados
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100  litros  em  bombonas  de  polietileno  armazenadas,  posteriormente,  no  laboratório  de
saneamento da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás.

Foram  considerados  na  caracterização  do  efluente  os  parâmetros  pH,  cor  (uC),  turbidez
(NTU),  alcalinidade  (mg  CaCO3/L),  DQO  (mg/L),  sólidos  totais  (mg/L),  sólidos  totais
voláteis (mg/L), sólidos totais fixos (mg/L) e temperatura (ºC) de acordo com procedimentos
recomendados  pelo  Standard  Methods  (APHA;  AWWA;  WEF,  2005).  As  análises  em
amostras do efluente foram realizadas concomitantemente aos ensaios de tratabilidade com o
intuito de eliminar a interferência de um possível efeito da degradação biológica do efluente
durante o seu armazenamento na interpretação dos resultados de eficiência de tratamento.

Preparação da semente

As sementes  de  Moringa  oleifera foram  adquiridas  de  uma  distribuidora  de  sementes
localizada  em São  Paulo.  As  mesmas  tiveram  seu  tegumento  retirado  antes  da  etapa  de
moagem, isolando assim a parte de interesse no processo de coagulação. A moedura foi feita
com um moedor  elétrico  tipo  mixer  e,  em seguida,  o  material  resultante  foi  peneirado e
separado nas seguintes frações: granulometria  ≥ 0,600 mm; 0,425 mm ≤ granulometria  <
0,600 mm; 0,300 mm ≤ granulometria < 0,425 mm; 0,150 mm ≤ granulometria < 0,300 mm e
0,150 mm ≤ granulometria < 0,600 mm.

Ensaios de coagulação/floculação e dosagem de coagulante

Para  definir  a  melhor  condição  de  tratamento  foram  realizados  ensaios  de  coagulação/
floculação para determinar: a) dosagem ótima de coagulante; b) melhor pH de tratamento; e c)
melhor  granulometria  das  partículas  da  semente.  Todos  os  ensaios  foram  realizados  em
equipamento  Jar test  da linha PoliControl  modelo FlocControl  II,  contendo 6 jarros  com
capacidade de 2 litros cada, com a seguinte configuração: gradiente de agitação na mistura
rápida 270 rpm em 2 minutos, mistura lenta de 25 rpm em 20 minutos, sedimentação de 40
minutos (definidos através de testes preliminares não apresentados).

Para a determinação da faixa de concentração da semente de Moringa oleifera a ser estudada
foram realizados ensaios preliminares (resultados não apresentados) na faixa de 400 a 1400
mg/L, pH próximo de 6,0 e faixa granulométrica ≤ 0,600 mm. A avaliação do tratamento foi
feita em função dos parâmetros de cor e turbidez obtidos e as concentrações escolhidas de
coagulante foram 1150, 1200, 1250, 1300, 1350 e 1400 mg/L.

Determinação da melhor condição de pH para o tratamento

Para determinação do pH de coagulação/floculação, foram realizados ensaios nos quais os
valores de pH foram ajustados em 5, 6, 7, 8, 9 e 10 utilizando soluções de ácido sulfúrico
0,02N e de hidróxido de sódio 6N. Utilizou-se a concentração ótima obtida no ensaio de
dosagem do coagulante e os grânulos com tamanho ≤ 0,600 mm.

Nestes  ensaios  foram  analisados  os  parâmetros  cor,  turbidez, alcalinidade,  pH,  DQO,
temperatura e sólidos totais.
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Determinação da melhor faixa granulométrica para o tratamento

Neste ensaio consideraram-se as faixas granulométricas: partículas ≥ 0,600 mm; 0,425 mm ≤
partículas < 0,600 mm; 0,300 mm ≤ partículas < 0,425 mm e 0,150 mm ≤ partículas < 0,300
mm. O pH de ensaio e a concentração de  Moringa oleifera foram fixados nos valores que
apresentaram a maior  eficiência  de tratamento  nas etapas  anteriores.  Foram analisados os
parâmetros cor, turbidez, alcalinidade, pH, DQO, temperatura e sólidos totais.

Análise dos resultados 

Os resultados obtidos para dosagem de coagulante, condição de pH e faixa granulométrica
foram tabulados no programa Surfer,  que realizou análises estatísticas  para gerar  gráficos
policromáticos com as tendências de tratamento considerando a remoção de cor e turbidez.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Caracterização do efluente bruto utilizado nas três etapas estudadas

Os  resultados  das  análises  físico-químicas  realizadas  no  efluente  bruto  previamente  aos
ensaios  de  coagulação/floculação  demonstraram  que  o  mesmo  não  teve  alterações
significativas durante o período de estocagem. Os resultados médios com seus respectivos
coeficientes  de  variação  foram pH 6,1  (±0,03),  cor  7313,3  (±0,06)  uC,  turbidez  12033,3
(±0,03) NTU, alcalinidade 320 (±0,09) mg CaCO3/L, DQO 13331,6 (±0,02) mg/L, sólidos
totais 3473,0 (±0,05) mg/L, sólidos totais voláteis 2877,6 (±0,05) mg/L, sólidos totais fixos
595,4 (±0,03) mg/L e temperatura 23,4 (±0,03) ºC.

Determinação da dosagem ótima de coagulante

Os resultados obtidos no ensaio de determinação da dosagem ótima de coagulante e o gráfico
estatístico relacionando a variação da dosagem com a eficiência de remoção de cor e turbidez
se encontram apresentados na Tabela 1 e Figura 1, respectivamente.

Tabela 1 – Determinação da dosagem ótima de coagulante.

Parâmetros
Concentrações (mg/L)

1150 1200 1250 1300 1350 1400

Remoção de Cor (%) 80,1 78,4 82,6 83,8 86,9 85,6

Remoção de Turbidez (%) 93,7 95,7 97,4 94,1 97,7 97,5

pH 6,4 6,3 6,3 6,3 6,2 6,3
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Figura 1 – Resultados de tratamento do Ensaio 1.

Ao analisar  os  resultados  apresentados,  pode-se  verificar  que  os  ensaios  realizados  com
dosagens de coagulante de 1350 mg/L e 1400 mg/L foram os que apresentaram os melhores
resultados de remoção de cor e turbidez,  podendo ser considerados estatisticamente iguais
conforme apresentado na Figura 1, porém definiu-se a concentração de 1350 mg/L como mais
adequada considerando os princípios ambientais pela menor utilização de coagulante.

Esse  mesmo  resultado  foi  evidenciado  por  Ströher  et  al.,  (2012)  ao  tratar  um  efluente
proveniente  de indústria  têxtil  com o pó da semente  da  Moringa oleifera e  concentração
variando de 1400 a 2600 mg/L. Seu melhor resultado foi para a concentração de 1400 mg/L,
com remoção de cor e turbidez em 80% e 91%, respectivamente.

Ndabigenges et al.  (1995) explicaram a estabilização dos valores de turbidez residual com o
aumento  da  concentração  de coagulante  (semente  de moringa)   em função da  análise  do
potencial  zeta  da solução e  chegaram à  conclusão de  que com maiores  concentrações  de
coagulantes ocorre  a alteração do  potencial zeta igual a  zero, situação na qual ocorre a maior
eficiência de remoção, para  valores positivos, afetando o mecanismo de remoção da turbidez,
que se dá provavelmente por adsorção e neutralização de cargas.

No presente trabalho, a maior eficiência de remoção deu-se para concentração de 1350 mg/L,
situação na qual, assim como para Ndabigenges et al. (1995), o potencial zeta é nulo.

Esse autor revela ainda que as sementes de  Moringa oleifera  possuem como agentes ativos
responsáveis pela coagulação, proteínas catiônicas solúveis em água com potencial zeta de
+6mV, isso significa que o coagulante possui cargas positivas. Partindo do pressuposto de que
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a melhor tratabilidade ocorra onde o potencial zeta do meio sólido-líquido seja zero, deduz-se
que as partículas presentes no efluente (corantes) são carregadas negativamente. Portanto, a
coagulação do efluente nas condições testadas, pH 6,0 e concentração de Moringa oleifera de
1350  mg/l,  é  causada  pela  desestabilização  dos  colóides  com  cargas  negativas  por
polieletrólitos catiônicos presentes na semente.

A dosagem de 1400 mg/L pode ser identificada como o ponto onde o potencial zeta começa a
ficar  carregado  positivamente,  elevando  a  cor  e  turbidez  residual,  onde  ocorre  a
reestabilização das partículas causada pela reversão da carga coloidal devido ao excesso de
adsorção pela dosagem excedente (NDABIGENGES et al. 1995).

Determinação da melhor condição de pH para o tratamento

Os resultados desse ensaio de ajuste de pH são apresentados na Tabela 2 e Figura 2. Vale
salientar que a caracterização do efluente bruto nessa etapa apresentou pH numericamente
igual a 6 e, portanto, para o pH 6 não houve ajuste.

Tabela 2 – Resultados de tratamento do Ensaio 2.

Parâmetros
pH

5 6 7 8 9 10

Remoção de Cor (%) 99,0 99,1 93,7 46,0 39,9 88,8

Remoção de Turbidez (%) 99,5 99,5 96,2 78,6 77,1 66,3

pH 5,2 6,1 7,0 7,5 8,7 9,7

Alcalinidade (mg CaCO3/L) 152 260 328 372 436 584

DQO (mg/L) 2421,2 1821,6 2170,6 4692,6 5168,2 6843,6

Sólidos Totais (mg/L) 802,6 703,7 881,0 1554,9 1824,1 2279,2

Sólidos Totais Voláteis (mg/L) 555,5 550,5 631,6 1262,6 1488,5 1902,6

Sólidos Totais Fixos (mg/L) 247,1 153,2 249,4 292,3 335,6 376,6

Temperatura (ºC) 24,4 24,5 24,6 24,7 24,5 24,0
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Figura 2 – Resultados de tratamento do Ensaio 2.

A melhor faixa de pH para o tratamento com Moringa oleifera foi com pH igual a 6, com
remoção em 86% para DQO, 80% para os sólidos totais e acima de 99% para cor.  Pritchard
et al. (2010) encontraram o pH de 6,5 como o ótimo em variação de 4 a 9, porém sua maior
redução de turbidez foi inferior a 80%. Os autores explicaram seus resultados em função do
ponto  isoelétrico  (PIE)  do  coagulante  e  do  efluente,  sendo  esses  no  pH  10  e  2,8,
respectivamente. Isso quer dizer que ao se adicionar a semente em pH’s abaixo do seu ponto
isoelétrico,  o  potencial  zeta  da  Moringa oleifera  ficaria  positivo,  ocorrendo o  mesmo ao
misturar as partículas do efluente em solução abaixo do pH 2,8 e o contrário para soluções
com pH acima de 2,8 (NDABIGENGESERE, NARASIAH, TALBOT, 1995). 

Desta forma, quando o efluente se encontrava entre o pH 2,8 e pH 10 o potencial zeta da
moringa e das partículas do efluente seriam opostos o que levaria a floculação do material
suspenso, sendo que a maior redução de turbidez ocorreu no ponto médio desse intervalo, no
pH de 6,5.  Deduz-se que o ponto isoelétrico das partículas do efluente têxtil  utilizado no
presente estudo possa estar próximo de 2,8, devido os melhores resultados estar na faixa de
pH 6, próximo do resultado obtido pelo autor supracitado, sendo esse o motivo desse pH ter
sido o mais eficiente no tratamento.

Com relação a menor eficiência de remoção de turbidez nos extremos de pH’s, Pritchard et al.
(2010) explicam que isso ocorre devido ao fato de se aumentar a diferença da magnitude de
potenciais zeta do efluente e do coagulante, tornando a floculação menos eficaz.
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Quanto a avaliação da possível  interferência  das sementes de  Moringa oleifera no pH do
efluente  tratado,  independente  da  concentração  aplicada  ou  pH  ajustado,  não  houve
perturbação  significativa,  assim  como  verificado  por  Ndabigengesere  et  al. (1995)  no
tratamento de água com essa semente em comparação ao comportamento de acidificação do
meio se utilizado sulfato de alumínio e por Baptista et al. (2017) que determinaram o pH para
a semente de Moringa oleifera na faixa neutra, de valor igual a 6,67.

Determinação da melhor faixa granulométrica para o tratamento

Para o estudo da interferência  da granulometria  no tratamento do efluente,  utilizou-se em
todos os jarros a concentração de 1350 mg/L do coagulante e o pH de 6, que foram os que
obtiveram os melhores resultados nos tratamentos apresentados anteriormente. Os resultados
referentes a esse ensaio estão expostos na Tabela 3 e o gráfico de remoção para cor e turbidez
na Figura 3.

Tabela 3 – Resultados de tratamento do Ensaio 3.

Parâmetros
Diâmetros (mm)

Ø ≥ 0,600 0,425 ≤ Ø < 0,600 0,300 ≤ Ø < 0,425 0,150 ≤ Ø < 0,300

Remoção de Cor(%) 95,0 94,3 99,2 99,2

Remoção de Turbidez (%) 94,7 95,4 98,4 99,7

pH 6,2 6,2 6,2 6,1

Alcalinidade (mg CaCO3/L) 340 344 320 300

DQO (mg/L) 14200,8 11550,0 2492,8 5086,2

Sólidos Totais (mg/L) 3518,5 3210,4 849,8 716,8

Sólidos Totais Voláteis (mg/L) 2968,4 2718,4 623,6 423,0

Sólidos Totais Fixos (mg/L) 550,1 492,0 226,2 293,8

Temperatura (ºC) 24,0 24,1 24,0 24,2
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Figura 3 – Resultados de tratamento do Ensaio 3.

Nesse ensaio, constatou-se que quanto menores as frações do pó da semente, mais ganho na
eficiência  de  tratamento.  Devido  ao  mecanismo  de  coagulação  ser  definido  por
Ndabigengesere  et al. (1995) como adsorção e neutralização de cargas, entende-se que com
menores granulometrias maior a superfície de contato e distribuição das proteínas coagulantes
no meio líquido, favorecendo o processo de interação das cargas.

Mesmo os resultados da menor fração estudada (0,150 ≤ Ø < 0,300) terem apresentados os
melhores resultados na maioria dos parâmetros analisados, nesta etapa o melhor resultado de
DQO foi constatado para as frações retidas na peneira de 0,300 mm (0,300 ≤ Ø < 0,425), com
remoção de 81,53% contra 62,31% para a menor fração.

No entanto, considerando todos os parâmetros, nota-se que os resultados para as frações de
diâmetros  entre  0,150  e  0,300  mm estão  bem similares  aos  resultados  sem considerar  o
fracionamento dos grãos (0,150 mm ≤ granulometria < 0,600 mm), considerando pH 6 (ver
Tabela 2). Todavia, como este último caso citado apresentou melhor remoção de DQO (86%),
será  considerado  neste  trabalho  como preferível  metodologia  de  tratamento,  efluentes  de
estamparia em pH 6 e concentrações de 1350 mg/L do pó da semente de  Moringa oleifera
peneirado em diâmetro de 0,600 mm.

Para a melhor condição de tratamento desse estudo, a DQO do efluente bruto apresentou
remoção similar ao sulfato de alumínio, onde Marques  et al., (2017)4, utilizando o mesmo
efluente, reduziu em 85,6% e 86,2% se utilizando Moringa oleifera nesse estudo. No entanto,
para esse estudo, a quantia final se mostrou excessiva para lançamento em corpo receptor,
isso pode ser devido ao armazenamento do efluente em laboratório ter elevado o valor inicial
de DQO.

4  MARQUES, M. P.; ARAÚJO, N. S.; GOMES, P. F.; JUNIOR, H. C. R. Avaliação da eficiência do 
tratamento do efluente de uma estamparia por coagulação química. Universidade Federal de Goiás, 2017 
[ainda não publicado]
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CONCLUSÕES

Com o presente estudo, foi possível afirmar que a Moringa oleifera é eficiente no tratamento
de efluentes de estamparia considerando as seguintes configurações: concentração de 1350
mg/L, pH 6 e toda fração passante na granulometria de 0,600mm. O tratamento apresentou
remoções  de  99,1%,  99,5%,  86,2%  e  79,0%  para  cor,  turbidez,  DQO  e  sólidos  totais,
respectivamente.

Foi possível concluir que:
- O  tratamento  de  efluentes  têxteis  utilizando  Moringa  oleifera possui  uma  maior

eficiência de tratabilidade na faixa do pH 6;
- O tamanho da semente interfere na eficiência de tratabilidade, sendo que ao se utilizar

granulometrias passantes na peneira 0,600mm, obtêm-se resultados mais satisfatórios
considerando cor, turbidez e DQO;

- A Moringa oleifera  não interfere no pH do efluente, sendo favorável ao tratamento,
por não precisar realizar a correção do pH posteriormente;
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