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ALTERNATIVA AO TRATAMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS COM
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Agosto/2015
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Um grande desafio para as populações afastadas dos centros urbanos é o acesso à água potá-
vel, pois, muitas consomem água sem qualidade, por não serem beneficiadas com sistema de
tratamento de água. No município de Antônio Cardoso – Bahia, a população afastada do cen-
tro urbano e, principalmente, as pessoas que habitam as margens do lago Pedra do Cavalo,
não dispõem de água tratada e utilizam água bruta captada no referido lago para seu consumo
diário. Assim, a pesquisa consistiu no tratamento desta água superficial, aplicando como coa-
gulante o extrato da semente de Moringa em Solução Aquosa, Moringa em Solução Salina e o
Sulfato de alumínio, em concentrações selecionadas previamente. Teve como objetivo avaliar
o uso do extrato da semente de Moringa Oleifera Lam como agente coagulante natural no tra-
tamento de água do Lago Pedra do Cavalo utilizada pela população do entorno do Lago e pe-
quenas comunidades rurais. Os ensaios foram realizados em bancada (coagulação/floculação,
sedimentação) em Jar Test, no laboratório da UEFS, seguida de filtração, variando-se o tempo
de sedimentação e a dosagem dos coagulantes, de forma a encontrar a melhor condição de
processo. Três meios de filtração foram avaliados, como sejam filtro de tecido, filtro de papel
e filtro à vela. Os resultados mostraram elevadas reduções de cor e turbidez com os coagulan-
tes em estudo, após filtração em filtro de papel e filtro à vela. Neste estudo encontraram-se as
melhores reduções de cor e turbidez para o tratamento com extrato da semente de Moringa em
Solução Aquosa e em Solução Salina na concentração de 55mg/L, enquanto que, para a mes-
ma água analisada, a concentração de sulfato de alumínio foi de 50 mg/L. Esse tratamento foi
realizado 30 minutos de sedimentação com eficiência média > 65% de cor e > 80% de turbi-
dez. O tratamento da água com a aplicação da solução do extrato da semente de  Moringa
Oleifera, como coagulante natural, apresentou eficiência na redução dos parâmetros físico,
químico e biológico semelhante ao coagulante químico sulfato de alumínio, enquadrando a
água no padrão da Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde. Entretanto, o tratamento com ex-
trato da semente de Moringa destacou-se por ser de fácil acesso para populações de comuni-
dades rurais e de simples aplicação, além de apresentar ação “bactericida”, visto que no pre-
sente estudo ocorreu minimização de bactérias do grupo coliformes.

PALAVRAS - CHAVE: Tratamento de água; Moringa Oleifera; Coagulante natural; 

Coagulante químico.
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A major challenge for the outlying populations of urban centers is access to clean water, as 
many consume water without quality, for not being benefited with the water treatment system.
In the municipality of Antonio Cardoso - Bahia, the population away from the urban center 
and especially those that inhabit the banks of Horse Stone Lake, has no treated water and use 
raw water abstracted in that lake for their daily consumption. Thus, research consisted in the 
treatment of surface water, applying as a coagulant Moringa seed extract in aqueous solution 
and brine and aluminum sulphate in a concentration previously selected. Aiming to evaluate 
the use of Moringa oleifera Lam seed extract as a natural coagulant in water treatment Horse 
Stone Lake used by the surrounding population of Lake and small rural communities. Assays 
were carried out in bench (coagulation / flocculation, sedimentation followed by filtration) in 
Jar Test on laboratory UEFS varying the sedimentation time and the dosage of the coagulant, 
in order to find the best process conditions. Three filter media were evaluated covering fabric 
filter, such as filter paper and the filter candle. The results showed high color and turbidity 
reductions with coagulants study after filtration on filter paper and the filter candle. In this 
study met, the best color and turbidity reductions for treatment with Moringa seed extract in 
aqueous solution and in Saline at a concentration of 55mg / L, while the same water analyzed 
for the aluminum sulfate concentration was 50 mg / L. This treatment was for 30 min with an 
average settling efficiency > 65% of color and > 80% turbidity. Treatment of water with the 
application of Moringa oleifera solution of seed extract as a natural coagulant, was efficient in
reducing the physical parameters, chemical and biological similar to chemical coagulant 
aluminum sulfate, framing the water to the standard of Ordinance 2,914 / 11 the Ministry of 
Health. However, treatment with Moringa seed extract stood out because of its easy access to 
rural communities of populations and simple application and presents bactericidal action in 
the present study occurred minimization of bacteria from the coliform group.

Key words: water treatment; Moringa oleifera; natural coagulant; chemical coagulant.
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1. INTRODUÇÃO

Um grande desafio para as populações que não dispõem do serviço de abastecimento 

de água é o acesso à água potável, pois muitas consomem água sem qualidade, por não serem 

beneficiadas com tecnologias adequadas que garantam um tratamento eficiente para água de 

consumo.

A barragem de Pedra do Cavalo, foi implantada para armazenar água para vários fins, 

principalmente abastecimento humano. A água armazenada é de baixa cor e turbidez, com 

pequenas variações durante o ano e é utilizada, após tratamento convencional, para 

abastecimento de Região Metropolitana de Salvador, Feira de Santana e região, Cruz das 

Almas e região, Santo Estevão e região. Entretanto, no entorno do Lago, moradores rurais 

dispersos e de pequenas comunidades, utilizam essa água sem qualquer tratamento. 

Vários coagulantes, a exemplo do sulfato de alumínio, cloreto de polialumínio, sulfato 

férrico e cloreto férrico, têm sido difundido e sendo usado em sistemas de tratamento de água.

No Brasil, o coagulante mais utilizado para esse fim é o sulfato de alumínio, devido ao seu 

baixo custo e boa eficiência.

Apesar de ser bem difundida a utilização de sulfato de alumínio como coagulante nas 

estações de tratamento de água, algumas pesquisas têm demonstrado que produtos naturais 

podem desempenhar esse papel, como a solução de extrato de semente de Moringa Oleifera 

Lam, que contem uma proteína catiônica que atua como coagulante primário no tratamento de

água. Além de ser utilizada como coagulante, a Moringa tem uso múltiplo, podendo ser 

empregada na medicina, na apicultura, na fabricação do biodiesel, como fonte de combustível,

inclusive para alimentação humana e de animais.

O uso da solução do extrato da semente de Moringa como coagulante primário no 

tratamento de água para consumo humano já está bem difundido nos países asiáticos e em 

algumas regiões brasileiras. Vários estudos foram realizados para verificar a eficiência do 

extrato da semente desse vegetal como coagulante, usando diferentes solventes e técnicas para

a extração do componente ativo presente nas sementes.

Além de ser um bom coagulante e ter capacidade bactericida, observa-se que não é 

tóxico, o lodo decorrente do tratamento não traz prejuízos para o meio ambiente, 

independente da concentração desse, é biodegradável o que facilita o seu descarte.

Pelo exposto, nesta pesquisa pretende-se avaliar o tratamento de água de superfície de 
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baixa cor e baixa turbidez, mais especificamente tratar a água do Lago Pedra do Cavalo, com 

extrato de semente de Moringa Oleifera Lam, visando viabilizar a sua utilização nas etapas de

coagulação/floculação, sedimentação, seguida de filtração, como alternativa viável para ser 

usada por habitações dispersas e para pequenas comunidades rurais, como as do núcleo de 

Ilha de Antônio Cardoso na Bahia, facilitando o acesso dessas populações a água de 

qualidade. 

2. OBJETIVOS
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2.1 GERAL

Avaliar o uso de solução do extrato da semente de Moringa Oleifera Lam como agente

coagulante natural no tratamento da água do lago Pedra do Cavalo.

Específicos

 Verificar a eficiência de redução de parâmetros físico, químico e biológico presentes

na água do Lago Pedra do Cavalo, por meio da coagulação com extrato da semente de

Moringa Oleifera Lam extraído em meio Salino e em meio Aquoso;

 Verificar a eficiência de redução dos parâmetros físico, químico e biológico presentes

na água do Lago Pedra do Cavalo, por meio da coagulação com sulfato de alumínio,

como referência;

 Comparar  os  usos  das  soluções  do  extrato  da  semente  de  Moringa  Oleifera  Lam

extraída em meio Salino e em meio Aquoso como coagulante, com o uso do Sulfato de

alumínio no tratamento de água do lago Pedra do Cavalo;
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 ÁGUA

Ao longo da história o homem não tem usado a água apenas para suas atividades 

metabólicas e a demanda de água são para diversos fins. Com essa alta demanda por água, a 

oferta pode ser comprometida tanto na quantidade quanto na qualidade da água local, que 

poderá ser prejudicada em virtude da poluição (BRAGA, 2002). Mesmo em locais onde existe

água em abundância, sua utilização para consumo humano pode não ser uma realidade, tendo 

em vista as dificuldades de atendimento dessas populações pelos sistemas de abastecimentos 

convencionais ou mesmo simplificados.

A poluição da água altera sua qualidade, aumentando a escassez e os riscos à saúde da 

população. Por essa razão, faz-se necessário conhecer a situação do corpo hídrico para 

adequar a qualidade da água aos seus diversos usos. 

Assim, toda água destinada ao consumo humano precisa passar por processo de 

adequação das suas características aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 

2.914 do Ministério da Saúde.

3.2 COAGULAÇÃO E FLOCULAÇÃO

As impurezas insolúveis encontradas na água não precipitam espontaneamente, haja 

vista que se encontram na forma de partículas coloidais com dimensões de tamanho de 

1μm(10-9m) a 0,1 μm (10-10m) associando-se a cor e turbidez (DI BERNARDO e DANTAS, 

2005). Na Figura 1 são apresentadas as dimensões das partículas e dos micro-organismos 

existentes nas águas.

Figura 1: Dimensões das partículas e dos micro-organismos presente nas águas brutas
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Fonte: Di Bernardo e Dantas, 2005.

Essas impurezas apresentam cargas negativas que repelem entre si, impedindo que 

ocorra aproximação. Para remover essas partículas coloidais, adiciona-se na água bruta 

coagulante que neutraliza as cargas negativas dos coloides, elevando a formação de agregados

dessas partículas. Esse processo é conhecido como coagulação/floculação.

A coagulação consiste na desestabilização das partículas coloidais suspensas realizadas

por ações físicas e reações químicas, que acabam resultando em dois fenômenos: o primeiro 

químico, que consiste nas reações entre o coagulante, a água e as impurezas presentes; o 

segundo físico, por meio do transporte das espécies hidrolisadas para que ocorra contato com 

as impurezas em uma etapa de mistura rápida, levando em consideração a dosagem do 

coagulante e o pH de coagulação. A floculação é um fenômeno físico que aglutina as 

partículas desestabilizadas pela adição do coagulante, com o objetivo de formação de flocos 

através de uma agitação lenta, para evitar o rompimento dos flocos adensados já formados, 

que serão removidos por sedimentação (DI BERNARDO e DANTAS, 2005).

Sobre esse aspecto Spinelli (2001), apresenta que a finalidade da coagulação/ 

floculação é transformar impurezas que se encontram em suspensão fina, em estado coloidal 

ou em solução, em flocos para que possam ser removidos por sedimentação e/ou filtração.

Vários fatores podem interferir na coagulação, como: tipo e dosagem de coagulante, 

pH da água, natureza das substâncias produtoras de cor e turbidez, entre outros. Por esse 

motivo, testes de coagulação são extensivamente usados para determinar as dosagens 

químicas ótimas no tratamento. Rosalino (2011) traz considerações sobre à escolha do 

coagulante que deve ser baseada em fatores como turbidez presente na água, o valor da acidez

(pH), alcalinidade, temperatura e origem da água para captação.
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3.2.1 Mecanismo de coagulação

De maneira geral as partículas coloidais apresentam cargas negativas, dispersas na 

água. A coagulação resulta de dois fenômenos: o primeiro essencialmente químico, consiste 

nas reações do coagulante com a água, e o segundo físico que consiste no transporte das 

espécies hidrolisadas para que haja contato com as impurezas presentes na água. Atualmente 

considera-se a coagulação como resultada da ação de quatro mecanismos diferentes: 

compressão da camada difusa, adsorção e neutralização, varredura e adsorção e formação de 

pontes (SPINELLI, 2001).

 Lédo (2008) concluiu em sua pesquisa, ao avaliar a mobilidade eletroforética 

utilizando o sulfato de alumínio, que o Potencial Zeta variou entre – 22,50mV a +21,57 mV, 

na dosagem de 15mg/L e pH 5,0. Percebeu ainda que nesse par, dosagem / pH, o mecanismo 

de coagulação formado é de adsorção-neutralização das cargas das partículas coloidais e é 

devido a espécies hidrolisadas de alumínio que são adsorvidas na superfície dos coloides. 

Salienta ainda que pode ocorrer uma combinação dos mecanismos de adsorção e 

neutralização de cargas e varredura até dosagem de 80 mg/L do sulfato, sugerindo que acima 

dessa dosagem prevalece o mecanismo de varredura devido à formação de precipitados de 

hidróxidos de alumínio. 

Porém esse autor, ao avaliar a solução do extrato da semente de Moringa Oleifera, os 

resultados da mobilidade eletroforética na dosagem de 50 mg/L e pH 6,4, o mecanismo de 

coagulação predominante é de adsorção e neutralização de cargas, entretanto para pH 7,0 e  

8,0 o mecanismo de coagulação predominante é o de adsorção e formação de pontes.

3.2.2 Mistura rápida e Mistura lenta

Muitos pesquisadores utilizaram alguns parâmetros de mistura rápida e lenta em suas 

linhas de pesquisa para o tratamento da água com sulfato de alumínio e com extrato de 

semente de Moringa, como podem ser visto na Tabela 1. 

Tabela 1:Parâmetros de mistura rápida e lenta adotados por pesquisadores.
Pesquisador               (coagulante) Água de estudo Gmr Tmr Gml Tml

(mim)

Padilha et al. (2011) Turbidez: 41,5(uT) 500(s-1) 60(s) 20(s-1) 10
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(Sulfato de alumínio) Sedimentação; (30min)

Piantá (2008) (Sulfato de 
alumínio)

Cor aparente- 23 (uH) 150(s-1) 60(s) 40(s-1) 30

Turbidez: 23(uT)

Sedimentação: 30(min)

Dos Santos et al.(2011)  (Extrato da
semente de Moringa)

Turbidez: 250 UNT 95 rpm 3 min 10 rpm 15

Sedimentação: 90 min

Valverde et al. (2013)   (Extrato da
semente de Moringa)

Cor Aparente: 386 uH 100rpm
105 rpm
200 rpm

1min
2min

33mim

15rpm 30
rpm 45

rpm

15

Turbidez: 72,9 UNT

Sedimentação: 15,  30,
45 e 60 min

Nota: Gradiente de mistura rápida (Gmr); Tempo de mistura rápida (Tmr); Gradiente de mistura lenta 
(Gml);Tempo de mistura lenta (Tml).
Fonte: Padilha et al. (2011);Piantá (2008); Dos Santos et al.(2011)  e Valverde et al. (2013).

3.2.3 Influência do pH no processo de coagulação

Com o emprego de polímeros orgânicos como coagulantes naturais, sugere-se que o 

pH e a alcalinidade não afete significativamente o processo de coagulação, porém, com a 

utilização de sais de alumínio ou de ferro, o pH é relevante nas espécies hidrolisadas do 

coagulante e a alcalinidade da água bruta funcionará como tampão, consequentemente 

minimizará a queda do pH de coagulação (LIBÂNIO, 2005).

Segundo Amirtharajah e Mills (1982, apud Di Bernardo, 1993, p. 185), para o uso de 

sulfato de alumínio, não há pH ótimo de coagulação o que ocorre é um par de valores 

dosagem do coagulante e pH de coagulação.

Rangel (1999) em sua pesquisa mostra que o sulfato de alumínio é eficiente como 

coagulante em faixa estreita de pH, entretanto é largamente conhecido que o uso da solução 

do extrato de semente de Moringa como agente coagulante pode ser utilizado em ampla faixa 

de pH, o que não exige correção desse parâmetro, tornando-o vantajoso em relação aos 

coagulantes químicos (RANGEL,1999; FOLKARD e SUTERLAND, 2001).

Lawal et. al. (2013) trazem considerações ao comparar o sulfato de alumínio e a 

semente de Moringa como coagulante. Percebe-se que o aumento da concentração do 

coagulante sulfato de alumínio reduz o pH da água, deduzindo que tal fenômeno ocorre 

devido ao alumínio catiônico trivalente que serve como ácido de Lewis; consequentemente 

pode aceitar par solitário de elétrons, deixando a solução ácida. Porém, com o coagulante 

natural ocorre o inverso, o pH tende a aumentar com a elevação da concentração do 

coagulante. Com o uso da solução extraída da semente de Moringa Oleifera na água, Lawal 
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et. al. (2013) sugeriu que os aminoácidos básicos presentes na proteína de Moringa aceitam 

próton da água, resultando na liberação de um grupo hidroxilo, consequentemente torna a 

solução básica. 

Borba (2001), em sua pesquisa sobre a viabilidade do uso da Moringa Oleifera no 

tratamento simplificado da água para pequenas comunidades, verificou que, com o extrato da 

semente de Moringa em água bruta o pH sofre pequenas variações, independente da dosagem 

aplicada, não apresentando portanto mudanças significativas, afirmativa essa comprovada por 

Batista et. al. (2013); Nishi et. al. (2011); Nishi et. al. (2010). E não contribui para alterações 

na relação H+ / OH- em solução (OLIVEIRA et. al., 2011).

3.2.4 Coagulação na remoção de cor e turbidez

O uso do extrato da semente de Moringa como coagulante é função direta da turbidez, 

ou seja, quanto mais turva a água, maior será a concentração da solução e eficiência de 

remoção desse parâmetro (NISHI et. al., 2010 e PATERNIANI et. al., 2009). Spinelli (2001) 

em sua pesquisas apontam que a água com baixa turbidez é difícil de tratar.

Ferrari et. al. (2011) avaliaram o uso do sulfato de alumínio e do cloreto de 

polialumínio no tratamento da água. Os resultados com o uso do sulfato de alumínio mostram 

uma redução na turbidez > 60% para dosagens >30mg/L de sulfato de alumínio e pH < 5, bem

como dosagens > 50mg/L na faixa de pH entre 6,25 e 7,3.

Lédo (2008), ao analisar floculação por ar dissolvido na clarificação de águas com 

baixa turbidez utilizando sulfato de alumínio e semente de Moringa Oleifera Lam, obteve 

eficiência de remoção da turbidez de 92% na dosagem de 15 mg/L e  pH na faixa de 5.0 - 6.0 

com o uso do Sulfato de alumínio e remoção de 86% para dosagem de 50mg/L de extrato da 

semente de Moringa Oleifera Moringa. 

Nas pesquisas em laboratório vem se confirmando a eficiência da solução de extrato 

da semente de Moringa como coagulante natural para tratamento de água bruta. Muybi e 

Evision (1995) obtiveram eficiência na redução de cor de 80% - 99,5% e de turbidez 90% - 

99%. Cardoso et. al.(2008) também confirmam resultados semelhantes com remoção de cor 

de 84,9% e turbidez de 90,5%. Em estudo recente Lo Monaco et. al. (2010) obteve eficiência 

98% na remoção de turbidez. Ribeiro (2010) obteve resultados semelhantes com 96% na 

remoção de turbidez. Porem Coldebella et. al. (2013) obteve eficiência na remoção de cor 

aparente e turbidez em torno de 80%. 
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Em estudo realizado por Da Silva (2005), usando extrato de semente da Moringa 

Oleifera como coagulante natural para melhoria da qualidade de águas, empregando uma 

solução a 5% m/v, e dosagem ótima de 50mg/L obteve remoção de turbidez entre 92- 96%.

3.2.5 Coagulação na remoção de micro-organismos

Segundo Pereira Neto (2008), avaliando a moringa como purificador natural de 

alimentos, ressalta que as sementes possui substância antimicrobiana 

4LRhamnosyloxybenzylisothiocyanate (RI), agindo principalmente contra Staphylococcus 

aureus.

Mangale et al. (2012) observou que as sementes têm ação antimicrobiana, não são 

tóxicas, podendo ser utilizadas nas áreas rurais se o lodo produzido pode ser utilizado como 

biofertilizantes. Luz et. al. (2010) afirmam que a solução de extrato da semente de Moringa 

Oleifera tem capacidade de reduzir a densidade de populações de bactérias como as das 

espécies Bacilius sbtilis e Enterococcus faecalis. Silva e Paiva (2011) também confirmam que

a Moringa possui efeito bactericida sobre algumas bactérias, porém como uso  de altas 

concentrações.

Francisco et. al. (2010) mostram que solução de extrato de semente de Moringa 

Oleifera apresenta inativação do crescimento de bactéria do grupo Escherichia coli, em água 

destinada ao consumo humano e para tratamento de efluentes. Reforçando e completando essa

ideia, Lo Monaco et. al. (2010) obtiveram eficiência de 100% na remoção de coliformes 

fecais, Costa et. al. (2013) obtiveram 87,4% de eficiência na remoção de Coliformes 

Termotolerantes e segundo Nishi et.al. (2011) a solução extraída da semente da Moringa  pode

ser utilizada no processo de coagulação/floculação como agente coagulante, por remover cor, 

turbidez e protozoários, a citar Cistos de Giardia spp e (oo) Cistos de Cryptosporidium spp, 

com eficiência de remoção em 94% para Giardia e 90% para Cryptosporidium com 

concentrações > 150mg/L da solução de Moringa.

A redução bacteriana foi observada também por Amaral et. al. (2006), avaliando a 

eficiência do uso de extrato de Moringa Oleifera e da radiação solar na clarificação e 

desinfecção da água com diferentes níveis de turbidez (30-40 UNT e 200-250UNT) e obteve 

uma redução de 74,3% de E.coli na água tratada com semente de Moringa, exposta à radiação 

solar por 2 horas; e na água com 12 horas de exposição ao sol houve 100% de remoção. 

Seguindo metodologia similar, Rodrigues e Barros (2013) obtiveram uma redução de 

Coliformes totais e Coliformes termotolerantes de 56,5% em 2 horas de exposição ao sol e 
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com 12 horas de exposição 71,3% de eficiência de remoção. 

3.3 COAGULANTES

2

No tratamento de água, para remover as impurezas presentes na água, utiliza-se 

coagulante. Geralmente utiliza-se sais a base de alumínio e ferro. Porém algumas pesquisas 

com o uso de coagulantes e/ou auxiliares de coagulação de origem natural vêm sendo 

estudados, constituídos a base de polissacarídeos, proteínas e principalmente, os amidos, entre

os quais têm se destacado a farinha de mandioca, a araruta e a fécula de batata (DI 

BERNARDO e DANTAS, 2005). 

3.3.1 Coagulante químico

Os coagulantes químicos mais utilizados no tratamento de água e esgoto são o Sulfato 

de alumínio e os sais de ferro, e álcalis. Algumas desvantagens são apontadas em estudos, tais 

como: problemas de saúde causados pelo alumínio residual em águas tratadas, volume de 

lodo, consumo da alcalinidade do meio, custos adicionais com produtos químicos utilizados 

na correção do pH (VAZ, 2009).

3.3.1.1 Sulfato de alumínio

O sulfato de alumínio é o composto químico mais utilizado na etapa de coagulação no 

tratamento de água para abastecimento público, por ter baixo custo, formação de flocos, é 

produzido em várias regiões brasileiras e facilidade de manuseio (SPINELLI, 2001; 

CARVALHO, 2008). Porem, como o alumínio não é biodegradável inviabiliza a disposição do

lodo em qualquer ambiente, sem tratamento prévio.

O Sulfato de alumínio encontra-se na fase líquida e sólida, com a seguinte formula 

química Al2(SO4)314,3 H2O (sólido) ou Al2(SO4)3 18 H2O (líquido). Essa substância, quando 

adicionada a água bruta, promove reações de hidrólise, que libera prótons (H+), consumindo 

substâncias que conferem a alcalinidade natural da água, ou seja, 1mg/L de [Al2(SO4)3 x14,3 

H2O] reage com 0,5 mg/L de CaCO3.

Para Conceição et. al. (1997, apud DI BERNARDO E DANTAS, 2005), a acidez da 

solução do Al2(SO4)3 influencia na eficiência da coagulação e o valor do sulfato de alumínio 

sofre influência do mecanismo de coagulação e na tecnologia de tratamento.
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Figueiredo (2004) em sua pesquisa, concluiu que o uso do sulfato de alumínio no 

tratamento de água deve ter controle, portanto a aplicação em excesso deste produto pode 

provocar o aparecimento do alumínio (metal pesado) que é nocivo à saúde.

A Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde, de 12 de dezembro de 2011, apresenta que

o alumínio faz parte dos componentes que afetam a qualidade organoléptica da água e sua 

concentração máxima permitida é de 0,2mg/L.

Clayton et. al. (1989) cita em sua pesquisa que concentrações de alumínio acima de 

0,2 mg/L, podem proporcionar distúrbios gastrointestinais. Rosalino (2011), ao verificar os 

efeitos da presença de alumínio na água de consumo humano, sugere redução do valor 

paramétrico de alumínio na água a fim de prevenir efeito na saúde.

No que se refere à ligação do alumínio como fator de risco para a doença de Alzheimer

existe consenso entre os pesquisadores (Rosalino, 2011; Figueiredo, 2004; Spinelli, 2001). 

Ferreira et. al. (2008),  que conclui o seguinte:

Os resultados demonstram que 68% dos trabalhos analisados apresentam o Alumínio
como um dos fatores de risco para a Doença de Alzheimer e que o Al está associado 
com o desenvolvimento da referida doença, portanto, a prevenção à exposição a 
certos fatores ambientais como o Al, dentre outros, poderia diminuir a incidência de 
doenças crônico-degenerativas como a Doença de Alzheimer. (2008)

3.3.2 Coagulante natural

Os coagulantes de origem orgânica natural são constituídos de cadeias moleculares e 

são dotados de cargas positivas ou negativas. Alguns coagulantes orgânicos estão sendo 

pesquisados para o tratamento da água, como é o caso da Quitosana (CARVALHO, 2008), 

Moringa Oleifera Lam (BORBA, 2001) e o Tanfloc (PIANTÁ, 2008).

A aplicação do extrato da semente de Moringa Oleifera está sendo indicado por 

Pereira et.al. (2011), Santana et.al. (2009), Nunez et. al. (2012), Santos et. al. (2011) e 

Ndabigengesere et. al. (1998) como alternativas aos coagulantes químicos para tratamento de 

água para fins potável; por De Paula (2015), Lomonaco et.al. (2010), Rico et.al. (2010), 

Stroher et. al. (2012), Lenhari et. al. (2015) para tratamento de efluente industrial e  por Melo 

et.al. (2012) para tratamento de água de chuva.

3.3.2.1 Semente de Moringa Oleifera

A Moringa Oleifera Lam pertence à família Moringaceae, sendo composta apenas de 

um gênero (Moringa) e 14 espécies. Da Silva e Matos (2008) ao realizarem um estudo sobre a
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dispersão do extrato da semente de Moringa Oleifera para tratamento de água, justificam que 

o nome Oleifera se deu devido ao conteúdo oleico presente na semente.

Moringa são plantas arbóreas com longas vagens verdes, sementes aladas, folhas 

grandes e bipenadas, flores brancas perfumadas, atingem altura superior a 3,50m, gerando 

flores em oito meses após o plantio (PASA et. al., 2010). 

A Moringa, Figura 2, é uma árvore de pequeno porte, nativa da Índia, de crescimento 

rápido, não requer muitos cuidados, se adapta a uma ampla faixa de solo sendo tolerante a 

longos períodos de seca e se desenvolve bem em condições semiáridas, áridas e tropicais 

(FRIGHETTOet. al., 2007). Segundo Della Rosa (1993, apud RANGEL, 1999) a Moringa é 

uma planta que cresce em temperaturas elevadas, entre 26ºC a 40ºC. Entretanto não pode ser 

plantada em solos úmidos e encharcados (LÉDO, 2008).

Figura 1: Moringa Oleifera no município de Feira de Santana

Fonte: Autora, 2014.

Segundo Vijay Kumar et. al. (2012) em trabalho de revisão bibliográfica informam 

que a produtividade de sementes por árvore, é da ordem de 15.000 a 25.000 unidades. Lenhari

e Hussar et. al. (2010) relatam que uma planta pode gerar cerca de 4kg de sementes, sendo 

necessária uma área de 25m², aproximadamente, para o seu desenvolvimento. Folkard, 

Sutherland e Shaw (2001) sugerem distância de 3 metros entre as plantas e que a primeira 

colheita pode ocorrer em 12 meses após o plantio, com produtividade entre 3 a 5 

toneladas/hectares.

Foi estimado por Goh (2005, apud Katayon et. al., 2006) que o custo do cultivo para 

produção de 1kg (3400 sementes) da Moringa Oleifera Lam é de aproximadamente US$ 2.

As sementes de Moringa Oleifera Lam (Figura 3) são cápsulas arredondadas e com 

asas equidistantes, revestidas por uma casca com certa dureza e com aspecto de ovo estrelado.
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Figura 1: Semente da Moringa Oleifera

Fonte: Autora, 2014.

Bezerra, Momenté e Medeiros Filho (2004), ao realizarem ensaio de germinação de 

sementes e desenvolvimento de plantio de Moringa Oleifera Lam em função do peso da 

semente e do tipo de substrato em região do Ceará, obtiveram resultados variando entre 

0,17g/semente a 0,27g/semente. As sementes de moringa utilizadas nessa pesquisa tiveram 

pesos variando entre 0,14g/sementes a 0,18g/sementes.

A Moringa é considerada uma planta de múltiplos usos (VIJAY KUMAR et. al., 2012),

possui diferentes subprodutos (vagens, folhas, flores e sementes), que podem ser empregados 

na agricultura, na indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia, no tratamento de água e de 

esgoto. Jahm, Musnad e Burgstaller (1986) trazem informações a respeito do uso dessa 

espécie vegetativa em diversas partes do mundo, conforme Tabela 2.

Tabela 1: Países onde se usa a Moringa oleifera Lam para tratamento de água.
Uso da planta Moringa oleifera Lam Regiões

Vegetal (vargens verdes) Ásia, África e America.
Tempero (as raízes) Ásia e África

Óleo (sementes) África e Ásia 

Tratamento de água (sementes) Sudão e Indonésia

Mel (flores) Estudos recentes na Índia

Medicinal (todas as partes) Ásia e África

Forragem (folhas) Índia e Indonésia

Lenha (madeira) Índia

Fonte: Autora, 2014; adaptada a partir de Jahn, 1986.



14

O valor nutricional encontrado nas folhas possui benefícios semelhantes às rações 

comerciais para o gado, servindo de forragem (NOUMAN et al., 2014). Pesquisa realizada 

por Folkard, Sutherland e Shaw (1999) relata que as folhas têm alto conteúdo de proteína e 

são ricas em vitamina A e C, cálcio, ferro e fósforo. Stroher (2012) traz informações que diz 

em alguns países as folhas são usadas como verduras cruas, as vagens como verduras cozidas 

e as sementes utilizadas na fabricação de farinha. Pasa (2011) cita que na Índia e África as 

folhas são utilizadas como alimento básico.

Outra vertente da planta de Moringa é o seu valor medicinal, encontrado em suas 

várias partes. Biswas et. al.(2012) cita que as folhas, vagens, caule, raízes, broto, cascas e 

flores são utilizados na medicina com efeito antibacteriano, antifúngicos, anti-inflamatório, 

analgésico, antioxidante, etc.

As flores da Moringa podem ser aproveitadas na apicultura (PASA, 2010). Em 

Pernambuco foi realizado estudo para verificar o potencial apícola da Moringa Oleifera e de 

acordo com Kiill, Martins e Lima (2012) essa planta é indicada como fonte de néctar. Além 

disso, sua madeira pode ser utilizada como fonte de energia e fabricação de papel 

(SCHWARZ, 2000).

A sementes da Moringa contém óleo, podendo ser empregado na alimentação, na 

confecção de sabão, nas indústrias de cosméticos e farmacêuticos. De acordo com a 

pesquisadora do INPA Edilene Sargentini, as folhas são consumidas como legumes em alguns 

países (JOSIANE SANTOS, 2011). 

As sementes de Moringa Oleifera são usadas para extração do óleo, pois as sementes 

possuem um teor de 78% de ácido oleico, totalizando cerca de 40% de óleo, adequado para a 

produção do biodiesel (SANTANA et. al., 2010). Vijay Kumar et al.(2012) esclarece que o  

óleo é conhecido como Bem Óleo, que pode ser usado no prepara de alimentos, de 

cosméticos, como lubrificantes de máquinas, na fabricação de sabão, perfumes, massagens e 

aroma terapia, ressaltando que é de fácil extração. 

Em estudos realizados, Ndabigengesere et al. (1995) concluíram que semente da 

Moringa é composta por lipídeos, carboidratos e proteínas, sendo que em maior proporção são

proteínas. Pesquisa realizada por Gallão, Damasceno e Brito (2006), avaliando química e 

estruturalmente a semente de Moringa, concluiu que o composto encontrado em maior 

quantidade foram as proteínas, em torno de 40%, conforme Tabela 3 e para esses autores, a 

clarificação da água ocorre devido à presença de proteínas.
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Tabela 1: Composição química da semente de Moringa oleifera
Composição Se

mente

Umidade (%) 6,3

Açúcares solúveis (g/100g) 3,14

Oligossacarídeos

(g/100g)

3,31

Amido (g/100g) 6,02

Proteínas (g/100g) 39,3

Lipídeos (g/100g) 18,8

Fonte: Autora, 2014; Adaptado de Gallão, Damasceno e Brito (2006).

Nos estudos da semente de Moringa, Ndabigengesere, Narasiah e Talbolt (1995) 

identificaram  uma proteína catiônica dimérica, de peso molecular 12-14 kda (kilo Dalton) e 

ponto isoelétrico (pi) entre 10 e 11. Gassenschmidit et. al. (1995) descreveu uma proteína com

peso molecular de 6,5 kda e pi > 9. Mais tarde, Ghebremichael et. al., (2005) demonstrou que 

a proteína tem pi de 9,6 e peso molecular d < 6,5 kda. Em estudos mais recentes Fayos et. al. 

(2010) afirmam que a proteína é catiônica com pi >10,5 e peso molecular entre 17 -24 kda.

Porém, a propriedade mais difundida da árvore de Moringa Oleifera Lam está nas 

sementes e no emprego para tratamento de água, por possuir substâncias que têm a capacidade

de agregar as impurezas presentes na mesma. A semente de Moringa está sendo utilizada no 

tratamento de água para consumo humano no Sudão, na Indonésia e nas áreas rurais do 

Nordeste brasileiro. No norte do Sudão, mulheres de aldeia usavam as sementes de Moringa 

Oleifera para tratar a água do Rio Nilo (JAHN E DIRAR, 1979).

Estudo publicado por Pereira Neto et. al. (2008), demonstra que em países africano, 

como Quênia e Nigéria, os órgãos responsáveis pelo tratamento de água estão plantando 

Moringa Oleifera para utilizá-la na purificação da água.

Foi em 1996, através da Dra. Samia Al Azharia Jahn em sua visita ao Nordeste 

brasileiro, que a semente de Moringa Oleifera foi introduzido no Brasil na cidade de Ouricuri-

PE, como coagulante, para ser usada como solução alternativa no tratamento de água para 

abastecimento de casas isoladas nas áreas rurais como ocorre em países como o Sudão e Egito

(GERDES, 1996, apud BORBA, 2001).

Da Silva (2005) usando extrato da semente da Moringa Oleifera como coagulante 

natural para melhoria da qualidade das águas em Minas Gerais, observa que o extrato dessas 
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sementes é eficaz no tratamento simplificado de água para pequenas comunidades, por ser um

procedimento de baixo custo e por não apresentar substâncias químicas tais quais encontradas 

nos coagulantes inorgânicos. Os autores Sargentini et. al. (2011) e Valverde K. et. al. (2013) 

ressaltam que a semente de Moringa Oleifera Lam é um coagulante natural que pode ser 

utilizado em pequenas comunidades, porém deverá ter outras etapas de tratamento para fins 

potáveis, como filtração e desinfecção.

Sobre este aspecto Pasa et. al. (2010) salientam que em Sergipe vem sendo realizado 

por pesquisadores da Embrapa Tabuleiros Costeiros, estudo com plantas de Moringa Oleifera 

Lam, bem como um programa de produção de mudas para ser entregue em programas de 

aproveitamento de espécie vegetativa como fonte de alimento e para tratamento da água para 

as populações das áreas sujeitas à seca. Neste sentido, Franco (2015) sugere a semente de 

Moringa como coagulante em ETA para comunidades rurais no estado de Minas Gerais.

3.3.2.2 Extração e uso do componente ativo da Moringa Oleifera Lam para tratamento de 

água

Diversos pesquisadores estudaram a forma de extração do componente ativo presente 

nas sementes de Moringa para tratamento de água. Folkard e Sutherland (1996), informam 

que, para tratar 20 litros de água são necessárias cerca de 2gramas de sementes trituradas, 

adicionadas em uma pequena quantidade de água limpa, para formar uma pasta. Coloca-se 

então a pasta dentro de uma garrafa vazia, adiciona-se uma xícara (200 ml) de água limpa 

agitando-a por 5 minutos. Coa-se a solução com um pano branco de algodão, depois, dosa-se 

adequadamente a água a ser tratada. O conteúdo deve então ser misturado rapidamente por 2 

minutos e depois por 10 a 15 minutos. Após uma hora de sedimentação, a água decantada 

pode ser retirada. Para esse mesmo autor, alguns micro-organismos não são removíveis 

facilmente e permanecem na água, sendo necessárias, além da coagulação, outras etapas de 

tratamento (filtro de areia, fervura, etc.) para transforma em água potável. 

Pesquisa realizada pelo INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), sugere o 

uso de três gramas de sementes para cada litro de água, independente da cor, sendo 

necessárias duas horas de decantação para a clarificação (SANTOS,  2011).

Também estão publicados estudos utilizando as sementes de Moringa como auxiliar de

floculação: Associação da semente com cloreto férrico (VALVERDE, COLDEBELLA e 

BERGAMASCO, 2013); Associação da solução do extrato de Moringa Oleifera com PAC 

(AWAD WANG E FENGTING, 2013); Combinação do extrato da semente de Moringa 



17

Oleifera com sulfato de alumínio (NÚNEZ et. al., 2012). Nessa condição de combinação com 

outros coagulantes químicos, esses pesquisadores revelam que o coagulante natural é uma 

alternativa viável, pois reduz o tempo de sedimentação, consequentemente, diminui os custos 

operacionais e o uso dos coagulantes químico, causando uma redução nos impactos 

ambientais.

Sobre a eficiência de coagulação com as sementes de Moringa, Borba (2001), ao 

avaliar a viabilidade do uso da mesma no tratamento de água para pequenas comunidades, cita

que as sementes de Moringa Oleifera se não estiverem conservadas, poderá ocorrer à 

degradação de sua proteína coagulante. Por isso recomenda utilizar as sementes recém 

recolhidas. Similarmente, Katayon et. al.(2006) recomenda utilizar sementes colhidas na hora 

da utilização, visto que um maior tempo armazenado perde a eficiência de coagulação, 

ressaltando que a temperatura e a forma de armazenamento não interferem na eficiência da 

coagulação.

O uso de extrato da semente de Moringa também é eficiente na remoção de óleos e 

graxas. Nesta abordagem Pereira et. al. (2011) e Santana et. al. (2009) obtiveram eficiência 

superior a 90% de remoção desse parâmetro. 

Pesquisas realizados por Fayol et. al. (2010); Amagloh e Benang (2009); 

Ndabigengesere e Narasiah (1998) demonstram que o uso do extrato de semente de Moringa 

como coagulante se assemelha ao uso de coagulante químico como Sulfato de alumínio e 

segundo Batista et. al. (2013), Awad et.al. (2013), Nishi et. al. (2011), Oliveira et. al. (2011) o 

uso do extrato da semente de Moringa Oleifera não altera significativamente o pH da água. O 

lodo decantado é biodegradável (MANGALE et. al., 2012; NISHI et. al., 2010).

Além disso, a dosagem eficaz para remover turbidez é em intervalos grandes, depende 

da qualidade da água a ser tratada, sendo, 10 a 50mg/L para Turbidez inferior a 50 UNT , de 

30 a 100mg/L para turbidez entre 50 a 150 UNT e dosagens entre 50 a 200 para turbidez 

superior a 100 UNT (SCHWARZ, 2000). 

Assim como o coagulante convencional, como o sulfato de alumínio, o uso do extrato 

da semente de moringa como coagulante natural tem desvantagens, Schwarz (2000) ressalta 

que a solução extraída da semente de Moringa Oleifera Lam não está disponível na forma 

pura, devendo ser preparado na forma fresca, e não elimina totalmente os micro-organismos 

patogênicos. Segundo Amaral et al. (2006) e Folkard e Sutherland (2001) o componente ativo 

presente nas sementes de Moringa conduz a um aumento de matéria orgânica, que pode atuar 

como substrato na multiplicação dos micro-organismos.
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Para realização de ensaios de coagulação/floculação devem-se levar em conta os 

parâmetros hidráulicos (gradiente de mistura rápida e lenta e gradiente de velocidade de 

mistura). Cardoso (2008); Valverde, Coldebella e Bergamasco (2013) ressaltam que os 

parâmetros tempo de coagulação, floculação e sedimentação influenciam na eficiência de 

remoção da cor aparente e turbidez. 

Na Tabela 4 estão descrito os parâmetros hidráulicos e a eficiência de remoção da 

turbidez, adotado por alguns pesquisadores.

Tabela 1: Concentração e parâmetros hidráulicos utilizado na coagulação floculação
sedimentação de água para  remoção de turbidez com solução de extrato de semente de Moringa Oleifera

Lam
Solução (1% m/v)

(Pesquisador)

Vel

ocidade de

agitação

rápida (rpm)

Te

mpo de

mistura

rápida (min)

Ve

locidade de

agitação

lenta (rpm)

Te

mpo de

mistura

le

nta (min)

Te

mpo de

sedimentação

(min)

Eficiência na
redução de

turbidez (%)

250 ppm  (Cardoso, 2008) 9

5

3 1

0

1

5

90 90,5

50mg/L (Bongiovani,

Valverde e Bergamasco

2013)

9

5

3 1

0

1

5

60 85

50 mg/L (Valverde

et al., 2013)

1

00

3 1

5

1

5

60 80

Fonte: Autora, (2014); Adaptado Cardoso et al., 2008; Bongiovani, Valverde Bergamasco 2013 e 

Oliveira et al., (2011).

A solução do extrato da semente de Moringa normalmente é preparada na 

concentração 1%m/v, porém  a dosagem do coagulante é importante para obter eficiência no 

processo de tratamento e depende das características da água bruta a ser tratada. Mangale et. 

al.(2012) utilizou dosagens de 50, 100 e 150 mg/L e obtendo a melhor eficiência com 

150mg/L. Oliveira et. al. (2011) utilizou dosagens de 50, 150, 250, 500, 750 e 1000mg/L, 

obteve a melhor resultado com dosagens de 500mg/L, Nishi et. al. (2010) empregou dosagens 

de 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 e 300 mg/L e obteve resultados 

satisfatórios nas dosagens de 150, 250 e 275 mg/L, proporcional aos valores da turbidez da 

água bruta.

Além dos parâmetros hidráulicos, da concentração da solução, dosagem da solução 

aplicada deve-se considerar também a forma de preparar a solução de extrato de semente de 
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Moringa Oleifera Lam. Arantes, Ribeiro e Paterniani (2012) ressaltam que a população mais 

carente e que não é atendida por serviço público de água tratada, para obter água com 

qualidade necessita de equipamentos que sejam de fácil acesso e manuseio. A forma de 

trituração e o tipo de equipamento influenciam na eficiência do tratamento em redução de cor 

e turbidez. Esses autores analisaram o uso do pilão, de maquina de moer, de liquidificador 

para triturar a semente de Moringa Oleifera e a forma de preparo da solução, com ou sem 

peneiramento do pó. Para os mesmos, os equipamentos para triturar as sementes de Moringa 

Oleifera que produz melhor eficiência para tratamento de água são o pilão e a máquina de 

moer com o pó peneirado, porque esses equipamentos retirarem parte do óleo presente na 

semente. Da Silva e Matos (2008) asseguram que a massa da semente de Moringa Oleifera 

La, preparada sem óleo, promove uma melhor eficiência no tratamento da água.

No que se refere ao solvente utilizado para extrair o componente ativo das sementes de

Moringa Oleifera Lam, Okuda et. al. (1999) avaliaram diferentes métodos utilizando NaCl, 

KCl, KNO3 e NaNO e confirmaram que o componente ativo extraído com qualquer um dos 

sais citados é proteína. Para os autores, a extração com NaCl apresentou melhor atividade de 

coagulação consequentemente remoção de turbidez, com dosagens de 7,4 vezes menor que 

quando a preparação do coagulante foi realizada com água destilada e concluíram que a 

eficiência de coagulação com a Solução Salina é melhor porque o sal aumentar a dissociação 

de proteína-proteína e a solubilidade da proteína aumentando a força iônica, responsável pela 

coagulação.

Nurfahasdi, Ridwan e Selamat (2012) analisaram a extração do agente ativo da 

semente de Moringa Oleifera com soluções de NaCl e KCl e aquosa e concluíram que a 

solução de KCl apresentou melhor eficiência de remoção de turbidez e dureza.

Pinto e Hermes (206), Rangel (1999) em estudos realizados ressaltam que o uso de 

semente de Moringa Oleifera como coagulante natural de águas de superfície, assim, como os

coagulantes químicos, seguida de floculação e sedimentação não produz água potável. Os 

autores concluíram que a adição do coagulante reduzir os riscos de infecção, porém para 

obtenção de agua potável se faz necessária a etapa de desinfecção.

Considerando-se que o uso do extrato da semente de Moringa como coagulante, 

aumenta a turbidez para água com baixa turbidez. No presente estudo foi utilizado dois meios 

filtrantes: o tecido e o papel, para aumentar a eficiência deste coagulante na redução deste 

parâmetro físico. Cabe salientar que estes meios filtrantes são de fácil acesso e uso em 

comunidades rurais. Quanto ao filtro a vela é mais difundido em comunidades maiores e 
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muito pouco ou quase nada na comunidade estudada.
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4. MATERIAL E MÉTODO

A pesquisa desenvolvida foi realizada com amostras de água do lago Pedra do Cavalo 

(trecho rio Jacuipe) coletada junto ao ponto de captação de água para abastecimento da 

comunidade Núcleo Ilha de Antônio Cardoso no município de Antônio Cardoso-Ba. Optou-se 

por utilizar a água que abastece a localidade Núcleo Ilha de Antônio Cardoso pelo fato da 

população da mesma do entrono do Lago Pedra do Cavalo fazer uso dessa água sem nenhum 

tipo de tratamento. A comunidade rural Núcleo Ilha de Antônio Cardoso possui 

aproximadamente 150 famílias, foi formada pelo assentamento dessas famílias deslocadas 

para a formação do Lago Pedra do Cavalo. Na Figura 4, visualiza-se o ponto de captação da 

água para atender a referida comunidade.

Figura 1: Local de captação da água do lago Pedra do Cavalo, para abastecimento da  população
do Núcleo Ilha de Antônio Cardoso

Fonte: Autora, 2014.

4.1 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA

O município de Antônio Cardoso atualmente possui uma população de 12.206 hab, 

tendo a maior população na zona rural com 8.329 hab (est. IBGE/2010). Sobre o território, 

passa a BR 116 Sul, de leste para oeste, que tem como limites: Ao Leste o município de São 

Gonçalo dos campos; ao Nordeste o município de Feira de Santana; ao Norte o município de 

Ipecaetá; ao sul o município de Cruz das Almas e ao Oeste o município de Santo Estevão, 

Figura 5.

Figura 1: Mapa de localização do Município de Antônio Cardoso
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Fonte: Google Maps, 2015.

4.2 FORMAS DE ABASTECIMENTO

Em algumas comunidades a água é captada nas margens do Lago é conduzida sem 

tratamento para as residências por meio de tubulação e nas residências armazenada em 

tanques de PVC. Para a população dispersa no contorno do Lagoa, cada família faz a coleta da

água para seu consumo diretamente na margem do referido lago. A população dessa 

localidade utiliza também cisternas implantadas pelo Programa um Milhão de Cisternas do 

governo Federal (Figura 6). 

Figura 1: Cisternas do Programa um milhão de Cisternas do governo Federal para
armazenamento de água de chuva

Fonte: Autora, 2014.
4.3 AMOSTRAGEM

Todas as amostras de água foram coletadas no Lago Pedra do Cavalo, no trecho do rio 
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Jacuípe, localizado no município de Antônio Cardoso, próximo ao ponto de captação do 

sistema existente (Figura 7), a 5 metros da margem do rio, nas coordenadas geográficas 

Latitude S= 12º-26.334' e Longitude W=0.39º-04.671. As amostras foram coletadas nas 

terças-feiras, às 08h00min da manhã, duas vezes por mês, durante 3 meses (agosto a outubro),

totalizando 6 coletas. Para acesso ao ponto da coleta utilizou-se de barco de pescador.

Figura 1: Ponto de coleta das amostras da água bruta, no lago Pedra do Cavalo margem esquerda
do lago (rio Jacuípe)

Fonte: Autora, 2014.

O volume das amostras coletadas foi de 60 litros por coleta, acondicionado em 

recipientes plástico de 20 litros, sendo transportado até o Laboratório de Saneamento da 

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, onde foram executadas as análises. Os 

procedimentos de coleta, armazenamento e conservação das amostras utilizadas para as 

análises físicas, químicas e microbiológicas, seguiram os estabelecidos pelo Standard 

Methods (APHA, 1998). 

As análises de água e os experimentos foram realizados no Laboratório de Saneamento

da UEFS.

4.3.1 Parâmetros e métodos usados para avaliação da qualidade da água bruta

Os parâmetros analisados foram àqueles considerados mais relevantes para a avaliação

do efeito da Moringa como coagulante, quais sejam, cor, turbidez, pH, alcalinidade, dureza, 

Coliforme total e Eschirichia coli.

4.3.1.1 Determinação dos parâmetros

A análise dos parâmetros: Cor aparente, Turbidez, pH, Alcalinidade, Dureza, 
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Coliforme total e Eschirichia coli seguiram os procedimentos estabelecidos pelo Standard 

Methods (APHA, 1998).

4.3.2 Experimento

O experimento iniciou-se com a preparação da solução do extrato da semente de 

Moringa Oleifera Lam. Foram utilizadas sementes maduras, coletadas de árvores existentes 

no município de Feira de Santana (Figura 8 a). As vagens secas (Figura 8b) foram removidas 

das plantas e em seguida descascadas. Posteriormente foram realizados os seguintes 

procedimentos: (1) Preparo do pó da semente; (2) Preparo da solução padrão da semente de 

Moringa Oleifera Lam. 

Figura 1: Árvore de Moringa Oleifera no Município de Feira de Santana (a); Vagens da semente
de Moringa (b)

a) b)

Fonte: Autora, 2014.

4.3.2.1 Preparação do pó da semente Moringa Oleifera Lam

Abrem-se as vagens, colhem-se as sementes e retiram-se as asas e a casca das 

sementes, deixando apenas a parte branca, coloca-se em um cadinho/pistilo, faz-se a moagem 

até apresentar a consistência de pó e em seguida é peneirado com uma peneira de uso 

doméstico (poro 1,6mm) para remover as partículas maiores. Na Figura 9 tem-se a sequência 

de preparação do pó. 

Figura 1: Semente de Moringa com casca (a); Semente sem casca (b); Semente macerada (c) e Pó
da semente depois de peneirado (d)
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a) (b)

(c) (d)

Fonte: Autora, 2014.

4.3.2.2 Preparação da solução padrão da semente de Moringa Oleifera Lam

Vários são os métodos citados na literatura para a extração do componente ativo da 

semente de Moringa Oleífera Lam. Os solventes mais utilizados são água destilada e solução 

de NaCl. Sabendo-se da utilização destes solventes na extração do componente ativo, utilizou-

se a água destilada, por ser um método simples de fácil aplicação (RIBEIRO, 2010) pela 

população rural e a solução de cloreto de sódio (NaCl) 1 mol.L¹ (OKUDA et al., 1999). A 

concentração da suspensão do extrato de semente de Moringa adotada para ambos os 

solventes teve concentração de 1% m/v, a mesma utilizada por Valverde et. al., (2013). 

O coagulante preparado com Solução Aquosa: Na preparação da solução padrão foram

utilizados equipamentos de fácil acesso para a população rural. Utilizou-se uma colher de café

rasa de pó da semente da Moringa Oleifera Lam, (correspondente a 10g pesado em balança 

digital, modelo AS 200, precisão de 0,0001g - Figura 10a), misturou-se em 1 litro de água 

destilada, com o auxílio de um liquidificador de uso doméstico, com agitação moderada 

durante 2 min. A mistura foi vertida para uma proveta, resultando em uma suspensão leitosa 
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com concentração de 10.000 mg/L de Moringa Oleifera Lam, Figura 10b (KATAYON, 2006 e

BORBA, 2001).

O coagulante preparado com Solução Salina: Para a preparação da solução padrão 

pesou-se  10g do pó da semente da Moringa Oleifera Lam (correspondente a uma colher de 

café cheia) na balança digital e adicionou-se a 1000 mL da solução de NaCl (1 mol/L) em um 

béquer de 1000 mL. A suspensão foi homogeneizada durante 2min com agitador magnético 

(suspensão essa com concentração de 10.000 mg/L de Moringa Oleifera Lam). Método 

adaptado de Nurfahasdi, Ridwan e Selamat (2012). 

Figura 1: a) Balança para pesagem do pó da semente de Moringa Oleifera; b) Solução de extrato
da semente a 1%

a) b)

Fonte: Autora, 2014.

As suspensões foram preparadas sempre com 60 minutos antes do início do 

experimento, ou seja, não houve armazenamento para posterior uso, pois, estudos demonstram

que o armazenamento da solução por alguns dias (dois a três) poderá perder a eficiência de 

coagulação (KATAYON et. al., 2006).

4.3.3Preparação da solução do sulfato de alumínio

O coagulante Sulfato de alumínio líquido (48% v/v) utilizado na pesquisa tinha as 

características conforme descritas nas especificações na Tabela 5.

Tabela 1: Especificação do sulfato de alumínio líquido
Parâmetros Especifica

ção (%)

Fe2O3 ≤ 1,20

Al2O3 ≥ 7,50
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Acidez ≤ 0,50

Basicidade ≤ 0,40

Insolúveis ≤ 0,10

Densidade ≥ 1,32

g/cm3

Fonte: Autora, 2014; Adaptado da FISPQ da Bauminas.

A solução do Sulfato de alumínio foi preparada a 1% v/v, adicionando 20,84 mL da 

solução do sulfato de alumínio líquido em um béquer de 2L e completou-se o volume para 1L 

com água destilada, em seguida foi homogeneizada por 2minutos com o auxílio de um 

misturador magnético. Esse método foi adaptada de Carvalho (2008).

4.4 DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PROCESSO

Os ensaios de coagulação/floculação e sedimentação foram realizados no aparelho Jar 

Test convencional da Policontrol, modelo Floccontrol analógico, série 432, equipado com seis

jarros, volume de 2L, com controle de velocidade de 0 a 150 rpm. Foram analisados como 

agentes coagulantes, o extrato da semente de Moringa Oleifera Lam em Solução Aquosa e o 

extrato de Moringa em Solução Salina como coagulantes natural e o Sulfato de alumínio 

como coagulante químico. O aparelho para os ensaios recebeu os ajustes adequados conforme

metodologia descrita por Cardoso et al. (2008). 

4.4.1 Definição dos parâmetros hidráulicos iniciais para o processo

Na Tabela 6 estão descritos os parâmetros hidráulicos estabelecidos para os ensaios de

Jar Test., definidos pela Autora, Orientador e Co-orientador, com base em recomendação de

Cardoso et al. (2008), Bongiovani, Valverde, Bergamasco (2013) e Oliveira et al. (2011).

Tabela 1: Parâmetros hidráulicos inicialmente adotados nos ensaios para definição das melhores
condições de processo para os coagulantes extrato da semente de Moringa Oleifera Lam extraídos em

solução Aquosa e em Solução Salina e o Sulfato de alumínio



28

PARÂMETRO VALOR
Tempo de mistura rápida (Tmr) 3 min
Velocidade de mistura rápida (Vmr) 95 rpm

Tempo de floculação (Tf)
 15 min
 

Velocidade de floculação (Vf) 10 rpm

Tempo de Sedimentação
15 min
30 min
45 min

Fonte: Autora, Orientador e Co orientador (2014)

4.4.2 Definição das dosagens iniciais do processo

Para os tratamentos com extrato da semente de Moringa Oleifera Lam em Solução 

Aquosa e o extrato em Solução Salina utilizou-se as dosagens de 5, 15, 25, 35, 45 e 55mg/L, 

de acordo com procedimento adaptado de Schwarz (2000), que sugere dosagem na faixa de 10

a 50 mg/L para água com turbidez inferior a 50 e solução padrão de1% m/v.

Para os tratamentos com Sulfato de Alumínio utilizou-se as dosagens de 10, 20, 30, 40,

50 e 60 mg/L (com solução padrão de 1% v/v) de acordo com procedimento adaptados de 

Carvalho (2008), para água com baixa turbidez.

4.4.3 Definição das melhores condição de processo

Para cada coagulante, foram utilizados parâmetros hidráulicos estabelecidos 

inicialmente para o processo, executados em duas fases, utilizando-se as águas da 1ª e da 3ª 

coletas (Agosto e Setembro), conforme descrita abaixo:

1ª fase: Variação da dosagem dos coagulantes. 

2ª fase: Variação da dosagem dos coagulantes seguida de filtração.

Os ensaios foram realizados com o pH e alcalinidade natural da água, pois a 

alcalinidade da água bruta do lago é suficiente para reagir com a dosagem de coagulante que 

foi utilizada, no caso Sulfato de Alumínio, que consome alcalinidade.

4.4.3.1 Ensaios de coagulação/floculação e sedimentação com extrato da semente de 

Moringa Oleifera Lam

 1ª fase: Variação da dosagem dos coagulantes.

Em cada um dos seis jarros foram aplicadas solução do extrato da semente de 

Moringa (1% m/v) em Solução Aquosa, nas dosagens definidas inicialmente para o processo, 

ou sejam, 5, 15, 25, 35, 45 e 55mg/L. O mesmo procedimento foi adotado com a solução do 
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extrato da semente de Moringa (1% m/v) em Solução Salina

Após a coagulação/floculação e sedimentação, foram retiradas amostras de volume de 

40 mL em intervalos de 15, 30 e 45 min, totalizando 3 amostras em cada jarro, e submetidas 

às avaliações da cor e turbidez. Nesta etapa, observou-se a dosagem e o tempo de 

sedimentação que se obteve melhor redução de cor e turbidez, para os dois coagulante. 

Como na 1ª fase não foi possível definir a dosagem e o tempo de sedimentação para os

tratamentos da água com base na redução de cor e turbidez, executou-se a segunda etapa, ou 

seja, etapa de filtração, tal como proposto por Valverde et. al. (2013) e Da Silva (2012), 

introduzindo a etapa de filtração para obtenção de melhores resultados. Esses autores 

justificam a necessidade da etapa de filtração porque os flocos formados na coagulação de 

água de baixa cor e turbidez são finos e não são removidos no processo de 

coagulação/floculação e sedimentação. 

2ª fase: Variação da dosagem dos coagulantes seguido de filtração.

Após a coagulação/floculação e sedimentação executados conforme 1ª fase, coletou-se

amostras e submeteu-se a filtração em dois tipos de filtro, como sejam:

a) Filtração (coar) em filtro de tecido, pano de prato de algodão com  16µm de 

porosidade média; e

b) Filtração em filtro de papel, coador de café de papel com 8µm de porosidade, 

(tamanho médio 103, marca Maratá).

4.4.3.2 Ensaio de coagulação/floculação e sedimentação com Sulfato de alumínio

 1ª fase: Variação da dosagem do coagulante.

Adotou-se a mesma metodologia usada para os tratamentos com extrato de semente de

Moringa em Solução Aquosa e em solução Salina, porem com as dosagens que foram 

definidas inicialmente para o processo com Sulfato de alumínio, (10, 20, 30, 40, 50 e 

60mg/L). 

 2ª fase: Variação da dosagem do coagulante seguido de filtração.

Para o Sulfato de alumínio, nesta fase, adotou-se a mesma metodologia usada para os 

tratamentos com extrato de semente de Moringa em Solução Aquosa e em solução Salina, na 

fase equivalente, porem com as dosagens do coagulante conforme definido inicialmente para 

esse coagulante.
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  Após a coagulação/floculação e sedimentação executadas conforme 1ª fase, foram 

coletadas amostras para a etapa de  filtração em dois tipos de filtro:

c) Filtro de tecido, pano de prato de algodão com  16µm de porosidade média; e

d) Filtro de papel, coador de café de papel com 8µm de porosidade, (tamanho médio 

103, marca Maratá).

4.4.3.3 Parâmetros adotados nas condições de processo para avaliação final dos tratamentos

Finalizado as fases de definição das condições ótimas de processo, para os coagulantes

extrato de semente de Moringa Oleifera Lam extraído em Solução Aquosa, extrato de semente

de Moringa Oleifera Lam extraído em Solução Salina e o Sulfato de alumínio, foram 

realizados ensaios com água da 4ª e 5ª coletas, em triplicata, quando se determinou os 

parâmetros, tais como: Cor, Turbidez, pH, Alcalinidade, Dureza, Coliforme total e 

Escheriachia Coli, para avaliação final dos tratamentos em atendimento a Portaria de 

Potabilidade  2.914/11 do M.S.

Os ensaios com extrato de semente de Moringa foram executados com base nos 

parâmetro estabelecidos na Tabela 7 e os ensaios com Sulfato de alumínio conforme 

parâmetros na Tabela 8.

Tabela 1: Dosagem e parâmetros utilizados na coagulação floculação sedimentação de água para
avaliação da cor, turbidez, pH, Alcalinidade, Dureza, Coliforme total e E. Coli com as soluções de extrato

de semente de Moringa
Dosagem do coagulante (mg/L)

(Solução (1% m/v)

Vel

ocidade de

agitação

rápida (rpm)

Te

mpo de

mistura

rápida (min)

Ve

locidade de

agitação

lenta (rpm)

Te

mpo de

mistura

le

nta (min)

Te

mpo de

sedimentação

(min)

Tip

o de filtro

55 9

5

3 1

0

1

5

30

apel ela

Fonte: Autora.

Tabela 1: Dosagem e parâmetros utilizados na coagulação floculação sedimentação e filtração de
água para  avaliação da cor, turbidez, pH, Alcalinidade, Dureza, Coliforme total e E. Coli com solução de

Sulfato de alumínio
Dosagem do coagulante (mg/L)

(Solução (1% m/v)

Vel

ocidade de

agitação

rápida (rpm)

Te

mpo de

mistura

rápida (min)

Ve

locidade de

agitação

lenta (rpm)

Te

mpo de

mistura

le

Te

mpo de

sedimentação

(min)

Tip

o de filtro



31

nta (min)
50 mg/L. 9

5

3 1

0

1

5

30

apel ela

Fonte: Autora.

4.4.4 Parâmetros adotados nas condições de processo para avaliação final dos 

tratamentos seguidos com filtração à vela

O filtro à vela é um dispositivo usado nas comunidades urbanas e pouco usado ou 

desconhecida na comunidade rural onde foi realizada a pesquisa. Como a filtração à vela e 

eficiente foi testada como fase complementar, nessa pesquisa, tendo em vista a possibilidade 

de introduzir esta tecnologia na comunidade Ilha de Antônio Cardoso, que é de fácil 

aquisição, fácil aplicação, de boa durabilidade (considerando que a vela pode ser lavada, 

consequentemente recuperada) e de baixo custo de investimento e operacional.

Para filtração à vela escolheu-se a água da 6ª coleta, que contem Coliforme total e E. 

Coli, submeteu-se às mesmas condições de processo para os coagulantes estudados 

substituindo apenas a forma de filtração. 

A água tratada e filtrada à vela foi colhida em um béquer de 500 mL, em seguida 

determinou–se a cor, a turbidez, o pH, a Alcalinidade, a Dureza, Coliforme total e 

Escheriachia Coli, para avaliar a qualidade final da água.

Como o filtro à vela (cerâmica nova) tem residual do material usado na fabricação da 

vela, o mesmo foi submetido (durante vinte dias) a funcionamento contínuo com água 

destilada para em seguida ser utilizado no experimento.

4.4.5 Ensaio de residual de sódio

A presença de sódio na água usada para beber pode ser prejudicial à saúde do homem. 

Por isso foi avaliada  o residual de sódio na água tratada com extrato da semente de Moringa 

em Solução Salina visto que sódio pode comprometer a qualidade de vida da população 

hipertensa. Assim, foi recolhida uma amostra da água tratada para ser analisado o residual de 

sódio, tarefa essa realizada com Espectrofotômetro de Absorção Atômica (APHA, 1998).

4.4.6 Ensaio de Sólidos Totais

Foram realizadas análises de sólidos totais da concentração que apresentou a melhor 

dosagem, seguindo os métodos do Standard Methods (APHA, 1998). Para cada coagulante 
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foram realizadas três análises.

Com os dados obtidos para o extrato da semente de Moringa em Solução Aquosa e em 

Solução Salina e para o Sulfato de Alumínio, foi identificado o processo de tratamento 

adequado para a comunidade rural do Município de Antônio Cardoso.

4.4.7 Avaliação dos resultados

4.4.7.1 Para definição das condições ótimas de processo (parâmetros hidráulicos, 

concentração do coagulante e filtração) a serem adotados nos tratamentos

Foram utilizados os melhores resultados relativos à remoção de cor e turbidez, para 

cada coagulante testado, considerando-se também, o atendimento à Portaria de Potabilidade  

2.914/11 do MS. 

4.4.7.2 Para definição da qualidade dos tratamentos

Comparou-se os resultados obtidos para os tratamentos com os parâmetro limites da 

Portaria de Potabilidade  2.914/11 do MS.
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