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RESUMO:  Devido as alterações das características físico-químicas da água bruta de
abastecimento,  tem-se  utilizado  a  pré-cloração  como  uma  etapa  para  auxiliar  no
processo  de  tratamento.  No  entanto,  poucos  estudos  tem  sido  realizados  para
verificar o efeito da pré-cloração quando se tem a utilização de coagulantes naturais,
como a semente de moringa oleifera, que tem sido estudada como uma possível troca
para os compostos inorgânicos,  os quais  são prejudiciais à saúde. Devido a isso,  o
objetivo desse trabalho foi de avaliar o efeito de pré-cloração na tratabilidade de água
utilizando a semente de moringa oleifera como coagulante. As sementes adquiridas
para os ensaios foram descascadas, trituradas, limpas em água destilada, e secas em
estufas a  105°C.  Posteriormente,  realizou-se  3 tipos de ensaios (sem pré-cloração,
com pré-cloração aplicada simultaneamente as sementes e com pré-cloração aplicada
30 minutos antes da aplicação das sementes), verificando concentrações ótimas e pH
adequado para alcançar-se a melhor forma de redução de turbidez e posteriormente
cor  para  os  3  casos.  Os  estudos  indicaram  que  a  pré  cloração  aplicada
simultaneamente à semente é a mais eficiente, que gera uma redução de turbidez de
aproximadamente 55%. Em relação ao pH, os valores próximos à neutralidade são os
mais  indicados.  Em  contrapartida,  os  casos  com  pré-cloração  mostraram  a
necessidade de uma maior concentração de semente, devido a oxidação de parte do
coagulante.

ABSTRACT: Due to changes in the physicochemical characteristics of raw water
supply,  pre-chlorination  has  been  used  as  a  step  to  assist  in  the  treatment
process. However, few studies have been conducted to verify the effect of pre-
chlorination  when  using  natural  coagulants  such  as  "moringa  oleifera"  seed,
which has been studied as a possible switch to inorganic compounds, which are
detrimental to Cheers. Because of this, the objective of this work was to evaluate
the pre-chlorination effect on water treatability using "moringa oleifera" seed as
coagulant. The seeds purchased for the tests were peeled, crushed, cleaned in
distilled water, and dried in greenhouses at 105 ° C. Subsequently, 3 types of tests
were  performed  (without  pre-chlorination,  with  pre-chlorination  applied
simultaneously to seeds and with pre-chlorination applied 30 minutes before seed
application),  verifying optimal concentrations and adequate pH to achieve the
best turbidity reduction and then color for the 3 cases. Studies have indicated that
pre-chlorination applied simultaneously to the seed is the most efficient, which
generates a turbidity reduction of approximately 55%. Regarding pH, the values 
close  to  neutrality  are  the  most  indicated.  In  contrast,  the  cases  with  pre-
chlorination showed the need for higher seed concentration due to oxidation of
part of the coagulant.
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    1. INTRODUÇÃO

A água de mananciais, quando destinada ao consumo humano é submetida a tratamento físico-
químico de forma a atender os padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação  nº 5 (BRASIL, 2017). 

O tratamento convencional empregado nas estações de tratamento de água (ETAs) incluem as
etapas  de  coagulação,  floculação,  decantação,  filtração,  fluoretação  e  desinfecção.  No  entanto,  essas
técnicas não são eficientes para a remoção de microalgas e cianobactérias que, dependendo da espécie e
do número de indivíduos, podem levar à redução da duração das carreiras de filtração, comprometendo a
qualidade da água produzida, principalmente devido à liberação de metabólicos. (MONDARDO; SENS; MELO
FILHO, 2006)

Por  isso,  algumas  ETAs  adotam  a  prática  de  pré-cloração  da  água  bruta  antes  da  etapa  de
coagulação  como  uma  técnica  alternativa  para  remoção/inativação  de  microalgas  e  cianobactérias.
(MONDARDO; SENS; MELO FILHO, 2006)

Segundo Veneu et al (2015), estudos têm demonstrado que a pré-oxidação da água com dióxido
de cloro (ClO2)  pode ter efeito positivo sobre os processos convencionais  de tratamento, auxiliando na
remoção de cor,  turbidez e organismos patogênicos.  Contudo, o estudo comprovou que a pré-cloração
também  gera  interferências  em  etapas  subsequentes,  como  a  coagulação,  fazendo-se  necessária  a
modificação da concentração ou até mesmo do tipo de coagulante usado, para desestabilizar partículas
coloidais e suspensas.

Contudo, tais estudos têm como base o uso de coagulantes inorgânicos, como sais de alumínio e
ferro,  cuja  substituição por  coagulantes  orgânicos  tem sido pesquisada devido a  produção de  grandes
volumes de lodo não-biodegradável e bem como a associação a problemas renais, que podem acarretar em
casos como encefalopatia, demência de diálise, catatonia e morte. (FIGUEIREDO, 2004)

Entre  os  coagulantes  orgânicos  disponíveis  no  mercado  com  capacidade  de  atender  as
necessidades do tratamento de água atenta-se para o uso da semente de moringa oleífera. (FRANCO et al .,
2017)

A semente de moringa oleífera,  também conhecida como árvore da vida, possui  propriedades
nutricionais e medicinais, como purgativo, analgésico, antinflamatório e controlador de nível de glicose.
Além  disso,  tem  característica  coagulante,  sendo  essa  propriedade  garantida  pela  presença  de  óleos
comestíveis e proteínas catiônicas de baixo peso molecular, as quais quando solubilizadas em água, agem
como eficientes coagulantes para águas naturais e residuárias. (FRANCO et al., 2017)

Ainda, segundo Reddy  et al.  (2010), a planta contém uma série de compostos glucosinolatos e
fenólicos cujos grupos funcionais assemelham-se a um material biossorvente promissor para a remoção de
íons de metais pesados.

Desta  forma,  diversas  pesquisas  têm  sido  realizadas  para  avaliar  a  eficiência  da  semente  de
moringa oleifera como coagulante para a clarificação de águas, como por exemplo, o estudo de Franco et al,
(2017),  que  removeu  87  %  de  turbidez,  para  dosagem  de  292  mL/L  de  semente.  Por  outro  lado,
Ndabigengesere et.al (1993),  afirmam que para águas de baixa turbidez,  a tratabilidade da semente de
moringa é baixa, gerando um aumento da turbidez residual, recomendando-se assim, a moringa como um
auxiliar no processo de coagulação.

No  entanto,  outros  trabalhos  apresentados  obtiveram  resultados  satisfatórios,  como  o  de
Balbinoti (2018), que utilizou extrato salino de sementes de moringa na flotação por ar dissolvido para
tratar águas de baixa turbidez (10 e 20 uT), e obteve um resultado entre 64% a 78% e bem como o realizado
por Ribeiro (2018) que utilizou a semente de coagulante como auxílio na filtração direta, e também teve
alta eficiência na remoção.

Todavia, destaca-se que apesar da significante quantidade de pesquisas realizadas com a semente
de moringa oleifera, faltam informações a respeito da influência do processo de pré-oxidação na etapa de
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coagulação de águas de abastecimento, quando este coagulante natural é utilizado. Assim, o objetivo deste
trabalho foi avaliar a influência da pré-cloração no processo de coagulação/floculação, utilizando coagulante
à base de semente de moringa oleifera, em amostras de água superficial.

    2. OBJETIVO

Diante do exposto, este trabalho objetiva avaliar a influência da pré-cloração no processo de;
remoção de  turbidez  por  coagulação/floculação,  utilizando  coagulante  à  base  de  semente  de  moringa
oleifera, em amostras de água superficial.

    3. METODOLOGIA

3.1 REAGENTES UTILIZADOS

Como  coagulante  foram  utilizadas  sementes  de  moringa  oleífera  adquiridas  no  comércio.  As
mesmas passaram pela seguinte preparação: Remoção manual da casca, trituração de forma manual com o
auxílio de gral e pistilo, peneiramento até a peneira de 2mm, limpeza em água destilada, filtração a vácuo
utilizando papel qualitativo e secagem em estufa a 105° C por 24 horas.

Nos ensaios com cloro foi utilizada solução de hipoclorito de sódio (NaClO) 13%, fornecido pela
Estação de Tratamento de Água (ETA) Jaime Câmara e para a correção do pH, quando necessário, foram
utilizadas  soluções  0,1  M  ou  menor  de  ácido  sulfúrico  (H2SO4) e  hidróxido  de  sódio  (NaOH),  todas
preparadas em água destilada e a partir de produtos com grau analítico.

3.2 COLETA E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA

As amostras de água foram coletadas na ETA Jaime Câmara, localizada em Goiânia (GO),  cuja
captação é feita no Rio Meia Ponte. A coleta foi realizada no período de estiagem, no mês de setembro do
ano de 2019. Durante a coleta, o sistema de pré-cloração foi desativado. As amostras foram acondicionadas
em galões de água de 20 Litros e armazenados no laboratório de saneamento da Escola de Engenharia Civil
e Ambiental da UFG à temperatura ambiente.

Para a caracterização físico-química da água foram realizados,  em triplicata,  os ensaios de cor
aparente, turbidez, pH, sólidos totais, ferro e cloro residual. Os procedimentos analíticos foram realizados
com base no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA; AWWA; WPCF, 2017).

3.3 ENSAIOS DE TRATABILIDADE DA ÁGUA

Os  ensaios  de  tratabilidade  foram  executados  no  laboratório  de  saneamento  da  Escola  de
Engenharia Civil e Ambiental da UFG, utilizando o equipamento Jar Teste, da marca PoliControl, modelo
FlocControl II.  Esse equipamento contém 6 jarros de 2L cada, e viabilizam o ensaio de tratabilidade por
mistura rápida, mistura lenta e sedimentação. As condições de ensaio estabelecidas estão especificadas na
Tabela 1:

TABELA 1:  Condições de Ensaio de Jar Teste.

Parâmetros Gradiente (rpm) Tempo
Mistura Rápida 450 20 segundos
Mistura Lenta 40 20 minutos
Sedimentação 0 2,5 minutos

                                                                                                                                                            FONTE: Autoria Própria.  
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Os ensaios foram executados em função de dosagens diferentes de coagulante e de variação de
pH. Na variação de coagulante foi adotado o pH natural da água (7,3) e utilizada concentrações entre 5 e
350mg/L (valores esses baseados em referências bibliográficas, visto que água com baixa turbidez necessita
de concentrações pequenas), por isso, concentrações maiores que 150mg/L foram descartados pois o valor
de turbidez nesses casos aumentou.

Nos ensaios para definição de pH, foi utilizado a melhor dosagem de coagulante e variou-se o pH
no intervalo de 6,0 a 8,5. Dessa maneira, foi possível definir a melhor condição de tratamento tomando por
base as melhores eficiências de remoção para cada condição tendo como base os valores de turbidez e cor.

3.4 ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA PRÉ-CLORAÇÃO NA REMOÇÃO DE TURBIDEZ COM
SEMENTE DE MORINGA OLEIFERA

A influência da pré-cloração na coagulação foi avaliada repetindo-se os ensaios de tratabilidade
com a semente de moringa descritos anteriormente, porém adicionando nos jarros 0,8 mg/L de hipoclorito
de sódio (NaClO) simultaneamente com as sementes e, em uma segunda condição, 30 minutos antes da
aplicação das sementes. A concentração de hipoclorito de sódio dosada em cada jarro foi a mesma utilizada
pela ETA Jaime Câmara.

Após  obtenção  das  melhores  condições  de  tratabilidade  utilizando  as  sementes  de  moringa
oleifera e hipoclorito de sódio, considerando ambas as formas de adição do hipoclorito de sódio, os ensaios
foram repetidos (em triplicata) para determinação das concentrações de cloro residual livre e ferro. Nestes
ensaios foram utilizados como brancos do consumo de cloro residual jarros contendo somente água do
manancial.

3.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados das análises foram discutidos baseados em resultados de revisões bibliográficas
encontradas. Também foram elaboradas tabelas e gráficos policromáticos a partir da versão de 2013 do
programa surfer,  que realiza  análises  estatísticas para  gerar  imagens com as  tendências de tratamento
considerando a remoção de cor e turbidez.

    4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA BRUTA

As amostras de água bruta dos ensaios apresentaram cor aparente e turbidez média, de 31,3 PtCo e
9,27 NTU, respectivamente.   Na Tabela 2 são apresentados os resultados obtidos para a caracterização
físico-química da água bruta.

TABELA 2:  Condições de Ensaio de Jar Teste.

Parâmetros Turbidez (NTU) Cor Sólidos Totais (g) Ferro (mg/L)
Valor 1 5,91 24 0,0119 0,29
Valor 2 10,5 34 0,0148 0,33
Valor 3 11,4 36 0,009 0,32

Valor Médio 9,27 31,3 0,0119 0,31
                                                                                                                                                                   FONTE: Autoria Própria.  

Conforme observado na Tabela 2 a água utilizada para os ensaios apresenta valores médios de
turbidez e cor da ordem de 9,27 NTU e 31,3 uC, respectivamente. Ambos os parâmetros encontram-se
acima dos limites estabelecidos pela Portaria de Consolidação no 5 (Brasil, 2018), que define como máximo
aceitável de 5 uT e 15 (mgPt-Co/L). Com relação aos valores de concentração de ferro estes estão próximos
ao limite máximo da legislação (0,3 mg/L).
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4.2 ENSAIOS DE TRATABILIDADE COM SEMENTE DE MORINGA OLEIFERA

Na Figura 1 é apresentado o gráfico policromático obtido por meio do programa surfer no qual é
possível visualizar a influência da concentração de sementes de moringa oleífera, na ausência de hipoclorito
de sódio, na remoção de cor e turbidez da água.

FIGURA 1: Gráfico Policromático para o ensaio sem cloro.
FONTE: Autoria Própria.

Pode-se observar na Figura 1 apresentada que o aumento na eficiência de remoção de cor e
turbidez ocorre com o aumento da concentração de sementes, porém, num intervalo entre 20 mg/L e 40
mg/L. Concentrações superiores a 40 mg/L apresentaram a predominância para as menores eficiências de
remoção, ficando da ordem de 20 % para cor e 15% para turbidez. O resultado se assemelha com o de
Schwarz (2000), que comprovou que para águas com turbidez menor que 50 NTU, são necessários dosagens
de sementes de Moringa oleífera na faixa de 10-50 mg/L.

Na Tabela 3 são apresentados os valores de remoção de cor e turbidez para cada concentração,
individualmente.

TABELA 3:  Valores Obtidos de remoção de Cor e Turbidez para a variação da concentração de semente
de moringa oleifera.

Concentração do Coagulante (mg/L )
5,0 10 15 20 25 30 40 60 80

Cor (%) 36,5 24 34,1 19,5 41,4 12,2 41,1 50 15
Turbidez (%) 0 18,4 13,3 27,6 11,5 20 26,7 12,2 13,2

                                                                                                                                                        FONTE: Autoria Própria.  

Pode-se observar na Tabela 3 que as melhores eficiências de remoção de cor e turbidez foram
obtidas para diferentes valores de concentração de semente de moringa. Os maiores valores de remoção de
turbidez foram obtidos quando utilizadas concentrações de 20 mg/L (27,6%) e 40 mg/L (26,7%), enquanto
que para remoção de cor as melhores remoções ocorreram com dosagens de 25 mg/L (41,4%), 40 mg/L
(41,1%) e 60 mg/L (50%) de semente.

Com os resultados apresentados, concluiu-se que a melhor condição de aplicação da semente de
moringa oleífera para esse caso, já que é visado a remoção de turbidez, seria na concentração de 20 mg/L
de semente, mesmo que pra remoção de cor essa não seja a de maior eficiência.
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Com os dados de melhor dosagem de semente, realizou-se a verificação da melhor condição de
pH para essa concentração, variando o pH das amostras nas faixas de 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0 e 8,5. Este
intervalo de pH foi adotado em função de resultados obtidos por outros pesquisadores que verificaram que
a melhor atuação gira em torno de um pH neutro (HEREDIA; MARTIN, 2009). Na Figura 2 são apresentados
os resultados na forma de gráfico policromático obtido por meio do programa surfer.

FIGURA 2: Gráfico Policromático para o ensaio sem cloro e determinação do melhor pH.
          FONTE: Autoria Própria.

Pode-se observar na Figura 2 apresentada que o aumento na eficiência de remoção de cor e
turbidez tendem com a aproximação da neutralidade do pH,  podendo apresentar  para  esse  caso uma
remoção de turbidez acima de 55% e uma redução de cor próxima a 60%. Para pH ácidos, a remoção de
turbidez encontra-se menor que 40%, enquanto que para pH básicos, a remoção de cor sofre uma redução,
apresentando valores abaixo de 55%. Os resultados se assemelham com o de Heredia e Martin (2009), que
apresentam que o pH próximo da neutralidade é o ideal para a ação da semente com coagulante.

Na  Tabela  4  são  apresentados  os  valores  de  remoção  de  cor  e  turbidez  para  cada  pH,
individualmente. 

TABELA 4:  Valores Obtidos de remoção de Cor Aparente e Turbidez para a variação do pH.

Faixa Adotada de pH
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Cor (%) 56,25 62,5 53,1 59,4 40,6 46,9
Turbidez (%) 32,6 46,7 59,5 53,3 44,5 46,2

                                                                                                                                                        FONTE: Autoria Própria.  

Para esses casos, concluiu-se que a melhor faixa de pH para uma concentração de 20 mg/L de
semente seria de 7, pois foi o que além de apresentar a melhor eficiência de remoção de turbidez, também
é o valor mais próximo ao pH da água natural, o que neste caso, evitaria gastos com reagentes químicos
para a adequação de pH. O valor encontra-se próximo a literatura, que indica a neutralidade do pH como o
melhor campo de atuação da semente (RIBEIRO, 2010).
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4.3 ENSAIOS DE AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA PRÉ-CLORAÇÃO SEM TEMPO DE CONTATO NA REMOÇÃO
DE TURBIDEZ COM SEMENTE DE MORINGA OLEIFERA

Na Figura 3 é apresentado o gráfico policromático obtido por meio do programa surfer no qual é
possível visualizar a influência da concentração de sementes de moringa oleífera, na presença de hipoclorito
de sódio aplicado simultaneamente a semente, na remoção de cor e turbidez da água.

FIGURA 3: Gráfico Policromático para o ensaio com cloro aplicado simultaneamente.
    FONTE: Autoria Própria.

Verifica-se na Figura 3 apresentada que as maiores concentrações de moringa, entre 70 mg/L e 90
mg/L, foram as que apresentaram as menores eficiências de remoção para o parâmetro de turbidez (da
ordem de 30% a 40%), enquanto que a remoção de cor apresentou menores eficiências para os extremos
de concentrações (acima de 80 mg/L). O resultado se assemelha com o de Eguchi e Arantes (2019), que
comprovou que para águas com turbidez menor que 15 NTU, são necessários dosagens de sementes de
Moringa oleífera na faixa de 10-40 mg/L. 

Na  Tabela  5  são  apresentados  os  resultados  de  remoção  de  cor  e  turbidez  para  diferentes
dosagens  da  semente  de  moringa  na  presença  de  hipoclorito  de  sódio,  com  adição  simultânea  a  do
coagulante. 

TABELA 5:  Valores Obtidos de remoção de Cor e Turbidez para a variação da concentração de semente
de moringa oleífera aplicada simultaneamente com 0,8 mg/L de NaClO.

Concentração do Coagulante (mg/L )
10 20 30 40 50 60 80 100 150

Cor (%) 0 7 10 7 5 3 2 2 2
Turbidez (%) 27 51 55 50 25 37 39 39 34

                                                                                                                                                        FONTE: Autoria Própria.  

Pode-se  observar  na  Tabela  5  que  para  os  maiores  valores  de  remoção  de  turbidez  foram
utilizadas  concentrações  de  30  mg/L  (55%)  e  20  mg/L  (51%),  enquanto  que  para  remoção  de  cor  as
melhores remoções ocorreram com dosagens de 30 mg/L (10%), 20 mg/L (7%) e 40 mg/L (7%) de semente.
Para a remoção de cor, observa-se que mesmo os maiores valores foram baixos, com valores de redução
abaixo de 10%.

Com os resultados apresentados, concluiu-se que a melhor condição de aplicação da semente de
moringa oleífera para esse caso, já que é visado a remoção de turbidez, seria na concentração de 30 mg/L
de semente.
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Posteriormente,  realizou-se  a  verificação  da  melhor  condição  de  pH  para  essa  concentração,
variando o pH das amostras nas faixas de 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0 e 8,5. Na Figura 4 são apresentados os
resultados na forma de gráfico policromático obtido por meio do programa surfer.

FIGURA 4: Gráfico Policromático para o ensaio com cloro aplicado simultaneamente para determinação do
melhor pH.

               FONTE: Autoria Própria.
Pode-se observar na Figura 4 apresentada que o aumento na eficiência de remoção de cor e

turbidez tendem com a aproximação da neutralidade do pH,  podendo apresentar  para  esse  caso uma
remoção de turbidez acima de 55% e uma redução de cor próxima a 25%. Observa-se que para o pH de 8,0
a remoção de turbidez é elevada, todavia a remoção de cor é baixa. Os resultados se assemelham com o de
Vieira et al (2008), que apresentam que o pH próximo da neutralidade (5,0 a 8,0) é o ideal para a ação da
semente com coagulante, podendo haver redução da eficiência de tratamento para pH superior a 8,0.

Na  Tabela  6  são  apresentados  os  valores  de  remoção  de  cor  e  turbidez  para  cada  pH,
individualmente. 

TABELA 6:  Valores Obtidos de remoção de Cor Aparente e Turbidez para a variação do pH.

Faixa Adotada de pH
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Cor (%) 0 24,1 27,6 6,9 0 3,4
Turbidez (%) 50,7 53,4 59,4 46,9 63,1 40,4

                                                                                                                                                        FONTE: Autoria Própria.  

Ao avaliar os resultados apresentados na Tabela 6, verifica-se que a maior eficiência de remoção
para o parâmetro turbidez foi de 63,1% para pH = 8,0, no entanto, nesta condição não houve remoção de
cor. Já para pH de 7,0, tem-se o segundo melhor valor de remoção de turbidez (59,4%) com um valor de
remoção de cor de 27,6%. Baseando-se nestes resultados e no fato de que o parâmetro turbidez está sendo
utilizado para  determinação das  melhores  condições,  optou-se  por  determinar  o  pH =  8,0  aquele  que
fornece a melhor condição de tratabilidade.

4.4 ENSAIOS DE AVALIAÇÃO DA PRÉ-CLORAÇÃO COM TEMPO DE CONTATO NA REMOÇÃO DE TURBIDEZ
COM SEMENTE DE MORINGA OLEIFERA

Na Figura 5 é apresentado o gráfico policromático obtido por meio do programa surfer no qual é
possível visualizar a influência da concentração de sementes de moringa oleífera, na presença de hipoclorito
de sódio aplicado 30 minutos antes da semente, na remoção de cor e turbidez da água.
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FIGURA 5: Gráfico Policromático para o ensaio com cloro aplicado 30 minutos antes.
    FONTE: Autoria Própria.

Verifica-se na figura 5 apresentada que concentrações de semente de moringa oleífera entre 40
mgL-1 e 50 mg/L resultaram em remoções médias de 40% a 50% de turbidez, porém para o parâmetro de
cor, a máxima remoção foi entre 15% e 20%. O resultado se assemelha com o de Balbinote et al (2018), que
comprovou que para águas com turbidez menor que 20 NTU, são necessários dosagens de sementes de
Moringa oleífera na faixa de 10-50 mg/L. 

Na  Tabela  7  são  apresentados  os  resultados  de  remoção  de  cor  e  turbidez  para  diferentes
dosagens da semente de moringa na presença de hipoclorito de sódio, com adição 30 minutos antes da
semente.

TABELA 7:  Valores Obtidos de remoção de Cor e Turbidez para a variação da concentração de semente
de moringa oleífera aplicada  30 minutos antes com 0,8mg/L de NaClO.

Concentração do Coagulante (mg L -1)
10 20 30 40 50 60 80 100 150

Cor (%) 5 13 10 17 16 12 3 0 0
Turbidez (%) 29 42,1 35,9 52,3 51,2 41,7 14,5 0 0

                                                                                                                                                        FONTE: Autoria Própria.  

Pode-se  observar  na  Tabela  7  que  para  os  maiores  valores  de  remoção  de  turbidez  foram
utilizadas concentrações de 40 mg/L (52,3%) e 50 mg/L (51,2%), enquanto que para remoção de cor as
melhores remoções ocorreram também com dosagens de 40 mg/L (17%) e 50 mg/L (16%) de semente.

Com os resultados apresentados, concluiu-se que a melhor condição de aplicação da semente de
moringa oleífera para esse caso, já que é visado a remoção de turbidez, seria na concentração de 40 mgL-1
de semente.

Posteriormente,  realizou-se  a  verificação  da  melhor  condição  de  pH  para  essa  concentração,
variando o pH das amostras nas faixas de 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0 e 8,5. Na Figura 6 são apresentados os
resultados na forma de gráfico policromático obtido por meio do programa surfer.
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FIGURA 6: Gráfico Policromático para o ensaio com cloro aplicado 30 minutos antes para determinação do
melhor pH.

               FONTE: Autoria Própria.
Pode-se observar na Figura 6 apresentada que o aumento na eficiência de remoção de cor e

turbidez tendem novamente com a aproximação da neutralidade do pH,  sendo as  melhores condições
situadas no intervalo de pH entre 7,0 e 7,5. Os resultados se assemelham com o de Ribeiro (2010), que
apresentam que o pH próximo da neutralidade (7,0) é o ideal para a ação da semente com coagulante.

Na  Tabela  8  são  apresentados  os  valores  de  remoção  de  cor  e  turbidez  para  cada  pH,
individualmente. 

TABELA 8:  Valores Obtidos de remoção de Cor Aparente e Turbidez para a variação do pH.

Faixa Adotada de pH
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Cor (%) 19,1 9,5 28,5 19,1 9,5 0
Turbidez (%) 46,7 56,6 66,2 51,5 62,8 50,7

                                                                                                                                                        FONTE: Autoria Própria.  

Para esses casos, concluiu-se que a melhor faixa de pH para uma concentração de 40 mg/L de
semente  seria  de  7,  tanto  pra  remoção de  turbidez,  quanto  pra  remoção de  cor.  O  valor  encontrado
assemelha-se com o de Ribeiro (2010), que concluiu que o pH de 7,0 seria o ideal para uma concentração
de 40 mg/L. 

4.5 COMPARAÇÃO ENTRE OS TRÊS MÉTODOS ADOTADOS

Na Tabela 9 são apresentados os resultados de eficiência de remoção de cor e turbidez, assim
como a melhor dosagem de coagulante e pH de coagulação para cada condição estudada.

TABELA 9:  Valores Obtidos de remoção de Cor Aparente e Turbidez para os momentos de ensaios realizados

Ensaio Condição do Ensaio Concentração de
Semente (mg/L)

Remoção de
Turbidez (%)

Remoção de Cor
Aparente (%)

pH ideal

1 Sem Presença de Cloro 20 27,6 19,5 7,0

2
Cloro com adição

simultânea ao coagulante 30 55,0 10,0 8,0

3 Adição das sementes de
moringa após 30 minutos

40 52,3 17,0 7,0
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De acordo com os dados apresentados na Tabela 9, pode-se verificar que a adição de 0,8 mg/L de
hipoclorito de sódio, independente da adição ser realizada simultaneamente ou previamente à adição da
semente  de  moringa  oleífera,  ocasionou em um aumento  tanto  da  dosagem de  sementes  quanto  da
eficiência de remição de turbidez.

Para o ensaio 1, no qual somente utilizou-se a semente de moringa oleífera, a remoção de turbidez
foi de 27,6 % e dosagem de 20 mg/L, enquanto que para o ensaio 2 a dosagem de semente aumentou em
50 % (passando para 30,0 mg/L), porém, resultando em um aumento de 99,3 % na eficiência de remoção de
turbidez em relação ao ensaio 1.

Já no ensaio 3, foi necessário aumentar em 100% a dosagem inicial de semente (caso em que não
há adição de cloro) para obter um aumento de remoção de turbidez próxima aos 90%, em relação ao ensaio
1, ou seja, valor semelhante à dosagem de 30 mg/L. Sendo assim, pode-se inferir que a melhor condição
com relação à dosagem de semente e presença de hipoclorito para remoção de turbidez foi aquela na qual
o oxidante é adicionado junto com a semente de moringa. Tal resultado se assemelha com os resultados de
Silva et al. (2012), que observaram que a pré-oxidação de cloro favorece a remoção de matéria orgânica no
tratamento de água, auxiliando então na remoção de turbidez.

Segundo  Ribeiro  e  Reis  (2018),  águas  com  turbidez  menores  que  30  NTU  necessitam  de
concentrações de coagulantes  menores  que  50 mg/L.  Estudos realizados  por  Eguchi  e  Arantes  (2019),
indicam que para água de baixa turbidez (menor que 15 NTU) necessitam de concentrações de coagulantes
menores que 40 mg/L. Já para Balbinote et al (2018), águas com turbidez menores que 20 NTU necessitam
de concentrações de coagulantes menores que 50 mg/L. Os três casos se assemelham com o estudo em
questão, que apresentou concentrações ideais menores que 40 mg/L.

Com relação à cor, a adição de oxidante junto com a moringa foi prejudicial a sua remoção, tendo
em vista a concentração de sementes de mg/L. Porém, quando as sementes foram adicionadas somente
após 30 minutos da adição do oxidante, a remoção diminuiu muito pouco (2,5%), quando comparado ao
ensaio sem hipoclorito. Eguchi e Arantes (2019) também perceberam que a moringa não é tão eficiente na
remoção de cor, visto que a utilização da moringa pode elevar a quantidade de material residual na água.

O aumento na dosagem de semente em função da presença de hipoclorito pode ter ocorrido
devido ao fato do hipoclorito ter favorecido a oxidação tanto da matéria orgânica presente na água bruta
quanto  dos  compostos  coagulantes  da  semente  de  moringa,  sendo capaz  de  comprometer  seu  efeito
coagulante.

Porém, não foi  possível,  neste estudo, comprovar a oxidação dos compostos coagulantes pelo
hipoclorito, visto que nos ensaios para determinação de cloro residual na presença e ausência da semente
de moringa oleífera a concentração final de cloro residual livre foi inferior ao limite de detecção do método
(0,1 ppm).

    5. CONCLUSÕES

As principais conclusões deste trabalho são:

 A presença do hipoclorito de sódio, como agente oxidante, teve influência  na ação da semente
de  moringa  oleifera,  como agente  coagulante,  nos  parâmetros  avaliados  de  turbidez  e  cor
aparente;

 A concentração de semente de moringa oleifera, como agente coagulante, se eleva com a 

aplicação de hipoclorito de sódio, como agente oxidante.
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 A adição do agente oxidante antes da semente não resultou em maior eficiência de remoção de

turbidez quando comparado com a adição do composto acompanhado do coagulante, porém o

mesmo não ocorreu para a remoção de cor.

 Dentre os estudos realizados, obteve-se os melhores resultados para adição simultânea
do pré-oxidante (17,6 mg/L de hipoclorito de sódio) e do coagulante (30,0 mg/L de semente de
moringa oleifera), com remoção de turbidez de 55 %.
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