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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a eficiência de coagulante preparado a partir de sementes de Moringa 
oleifera, para clarificação de água com baixa turbidez. A Moringa oleifera é uma planta tropical a partir da qual pode 
ser extraído um coagulante ativo, seguro e barato, sendo possível sua ampla utilização no tratamento de água, além de 
se constituir em uma alternativa ambientalmente correta. Foram realizados ensaios de jarros e medidas de mobilidade 
eletroforética para determinação do potencial Zela c discussão dos possíveis mecanismos envolvidos no processo de 
coagulação. Para efeito de comparação, os mesmos ensaios foram realizados com o coagulante convencional sulfato de 
alumínio. As concentrações dos coagulantes foram variadas e feitas as correspondentes determinações de potencial Zeta 
e turbidez remanescente, como parúmctros a serem considerados na eficiência do processo. Os resultados sugerem que 
o mecanismo de coagulação predominante no caso da Moringa oleifera é o de adsorção-neutralização de cargas, e 
confirmam também a eficiência da utili zação das sementes desta planta como coagulante natural para clarificação de 
água com baixa turbidez. 

PALAVRAS- CHAVE: Moringa oleifera, coagulação, potencial Zela 

ABSTRACT 

The objective of thc prcsent work is to invcstigate the efficiency of a coagulant prepared from Moringa oleifera seeds, 
for clarifying watcr samplcs with low turbidity . Thc Mori11ga oleifera is a tropica l plant from which an active, safe and 
cheap coagulant making possiblc its use in water trcatment , besides providing an environmentally sound alternative. 
Results of jar tcsts and mcasurcmcnts of elcctrophoretic mobility werc done to determine the Zela potential and the 
possible mechanisms involved in thc coagulation process. For the sake of comparison, the same tests were done with 
the conventional coagulant aluminum sulphate. The concentrations of the coagulants were varied and the corresponding 
determinants of thc Zela potential wcrc madc and rcmaining turbidity was used as a parameter when considering the 
efficicncy of thc proccss. The results suggcst that !h e prcdominant coagulation mechanism in the case of the Moringa 
oleífero is chargc-ncutralization, and also confirm the efliciency of the use of the seeds of this natural plant as a 
coagulant for claritication of watcr with low turbidity. 

KEY- WORDS: Mvri11ga vleifi.:ra, coagulation, Zela potcntial 
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L INTRODUÇÃO 

A quantidade de água disponível no n.osso planeta é limitada. i\ água doce está sendo um recurso cada vez mais escasso 
e valioso. i\ qualidade da água deve atender aos padrões a que se destina, principalmente para o consumo humano. 

Os sistemas de tratamento de água têm se caracterizado por efetuar a remoção de partículas indesejadas em meio 
aquoso, utilizando produtos químicos em dosagens variadas (coagulantes) e disponibilizando a mesma dentro dos 
padrões de potabilidade; a cor e a turbidez são os principais parâmetros a serem considerados na avaliação da qualidade 
de efluentes tratados, sendo indicadores sanitários e padrão de aceitação da água para consumo humano (FUNJ\Si\, 
2006). 

Os sais de alumínio e de ferro são os coagulantes mais amplamente utilizados no tratamento de água e de esgoto em 
todo o mundo. Porém diversos pesquisadores (Crapper et ai., 1973, Martyn et ai., 1989, Miller, ct ai., 1984) sugerem 
que o alumínio pode induzir a doença de i\lzheimer. Além disso, os resíduos gerados através da utilização deste 
coagulante podem introduzir alumínio no meio ambiente, pois cedo ou tarde parle dos metais imobilizados em 
subprodutos do tratamento (lodo) chega ao meio ambiente, alcançando por fim os recursos hídricos (Okuda et ai., 
2001). 

Diante desta realidade, em anos recentes, houve um aumento no interesse do desenvolvimento de coagulantes naturais 
alternativos, a exemplo do que pode ser extraído das sementes de Moringa oleifera (MO). Diversos estudos mostraram 
que a utilização da Moringa oleifera é comparável ao sulfato de alumínio, sendo recomendada sua utilização como um 
coagulante eficaz para o tratamento de água em diversos países (Diaz et ai., 1999; Jahn , 1986; Katayon et ai., 2005; 
Muyibi & Evison, 1995; Ndabigengesere et ai., 1995, Ndabigengesere & Narasiah , 1998; Okuda et ai., 200 I , Sutherland 
et ai., 1994 ). 

A Moringa oleifera é uma planta tropical pertencente a família Moringaceae. É originária do noroeste indiano, sendo 
conhecida no Brasil como Quiabo de quina e Lírio branco (Lopes & Silva, 2004). O coagulante é comprovadamente 
ativo, seguro e barato (Castro & Silva, 2004; Ghebremichael et ai., 2005; Ndabigengesere et ai., 1995), sendo possível 
sua ampla utilização no tratamento de água, o que traz benefícios econômicos para os países produtores, além de se 
constituir em uma alternativa ambientalmente correta. 

N dabigengesere et ai. ( 1995) estudaram a eficiência e as propriedades da MO como um coagulante natural e seu 
mecanismo de coagulação na água turva , encontraram que os componentes ativos das sementes de MO são proteínas 
catiônicas solúveis que têm peso molecular de cerca de 13 kDa e ponto isoe létrico em pH entre I O e II. Verificaram 
também que os agentes ativos na MO são mais eficazes do que o alumínio e sugerem que o mecanismo predominante 
de coagulação seja o de adsorção e neutralização de cargas. 

Nesta investigação, pretende-se expandir a discussão sobre a utilização de coagulantes naturais para a clarificação de 
águas e comparar a eficiência de dois coagulantes, o sulfato de alumínio e sementes de Moringa oleifera, considerando 
águas com baixa turbidez. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1- Coleta de amostras 

Todas as amostras foram coletadas no canal de entrada da água bruta da Estação de tratamento de água do J i qui (ETA
Jiqui), pertencente a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Ci\ERN/ RN). i\tualmente a tecnologia 
de tratamento na ETA-Jiqui é a de filtração direta precedida de coagulação com sulfato de alumínio. Após a coleta, as 
amostras eram armazenadas em recipiente plástico com capacidade para 20 litros, sendo imediatamente encaminhadas 
para o laboratório, onde eram realizados os experimentos. 

I 

I 
I 
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2.2- Características da água bruta 

As principais características físico-químicas médias da água bruta são: pH entre 6.1 e 6.4; alcalinidade variando de 13.0 
a 16.5 mg/L CaC03; c turbidez de 2.0 a 4.0 uT. 

2.3- Reagentes utilizados 

Os reagentes utilizados nos ensaios foram sulfato de alumínio (AI2(S04)J.l4.3 H20) a 1% adquirido pela ETA-Jiqui, 
Natal/RN, e sementes de Moringa o!eifera fornecidas pela Embrapa Tabuleiros Costeiros, Aracaju!SE. Para a correção 
do pH foi utilizado cal (0.5%) e ácido clorídrico (0.1 N). 

2.4- Preparação da solução coagulante com sementes de Moringa oleifera 

As sementes secas foram selecionadas e descascadas manualmente, e em seguida misturadas a água destilada na 
proporção de 25g por litro. Esta suspensão foi batida em liquidificador por 15 minutos e filtrada em papel de filtro 
(28pm), procedimento adaptado de Lopes & Silva, 2004. A concentração final aproximada da suspensão é de 25 g/L, 
considerando a massa do pó usada para preparar a solução. 

2.5- Ensaios de coagulação e floculação 

Testes de jarro antecederam as medidas de mobilidade eletroforética (ME) e de turbidez remanescente. Nestes testes 
foram utilizados sulfato de alumínio e sementes de Moringa oleifera como coagulantes. Em cada ensaio, o coagulante 
testado teve a sua concentração variada, c o pH controlado. Os experimentos realizados com sulfato de alumínio, foram 
realizados nos pHs 5.0, 6.0 e 7.0. No caso da Moringa oleifera o pH se manteve constante, em torno de 6.4, não tendo 
sido realizado ajuste. Após 2 minutos de mistura rápida a I 00 rpm, eram feitas coletas de amostras para as medidas de 
mobilidade eletroforética, cm todos os ensaios. Neste momento, mede-se o pH que será considerado o do experimento. 
Simultaneamente à medida de mobilidade eletroforética , realiza-se no jarro a mistura lenta, com a diminuição da 
intensidade de agitação para 50 rpm, por 15 minutos. A esta etapa de mistura lenta, segue-se a decantação dos flocos 
por um período de 15 minutos após o qual os flocos formados eram filtrados , determinando-se a turbidez remanescente 
no filtrado. 

2.6- Medidas de mobilidade eletroforética 

L 

Os dados de potencial Zela foram obtidos pela técnica de microeletroforese através do equipamento "Zela-Meter 
System 3.0". Este aparelho permite a medida da mobilidade eletroforética e o cálculo do potencial Zela. Cada medida 
foi realizada 15 vezes e foram considerados os resultados cujo desvio padrão foi inferior a 4. Os experimentos foram 
realizados no Laboratório de Tensoativos do Departamento de Química da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1- Sulfato de alumínio 

Os resultados de potencial Zela e turbidez remanescente dos testes realizados cm três valores diferentes de pH (5.0, 6.0 
e 7.0) são apresentados nas figuras I, 2 e 3. 

Na figura I são mostradas, para pH=5.0, as variações das concentrações de Sulfato de alumínio e o efeito destas sobre o 
potencial Zela e na eficiência de remoção de turbidez. 

O potencial Zela variou entre -22.50mV a +21.57mV. O ponto isoelétrico e a reversão da carga coloidal são observados 
na concentração aproximada de 16 mg/L. As observações microscópicas durante as medidas realizadas, revelam a 
presença de pequenos flocos dispersos no meio para todas as concentrações testadas. 

A melhor eficiência de remoção foi observada na concentração de 15 mg/L, a turbidez remanescente foi de 0.45uT, 
correspondendo a um percentual de remoção de 84.48%. Observa-se na figura I, que a melhor eficiência de remoção 
está próxima ao ponto onde o potencial Zela é nulo (ponto isoelétrico ). Diante destes resultados e considerando a 
característica dos flocos formados, sugere-se que o mecanismo de coagulação predominante neste pH é o de adsorção
neutralização de cargas. Neste mecanismo ocorre a neutralização da carga das partículas coloidais pelas espécies 
hidrolisadas de alumínio, que são adsorvidas na superfície dos colóides. 

A figura 2 mostra os resultados obtidos no pH = 6.0. Observa-se na curva do potencial Zela, o ponto isoelétrico na 
concentração de 12 mg/L de coagulante e a reversão da carga coloidal. O potencial Zela variou de -17.90 mV a +22 .94 
mV. As observações microscópicas durante as medidas de mobilidade eletroforética revelaram a formação de pequenos 
flocos dispersos no meio até a concentração de 80 mg/L; acima desta concentração observou-se a formação de flocos 
mais volumosos e agrupados. 

A concentração ótima de coagulante foi de 20 mg/L; a turbidez remanescente foi de 0.43uT, correspondendo a um 
percentual de remoção de 85.12%. Os flocos formados até a concentração de 80 mg/L caracterizados por tamanho 
pequeno, quase não são visíveis a olho nu. Os resultados das medidas de ME, sugerem a predominância do mecanismo 
de adsorção-neutralização de cargas neste pH, até a concentração de 80 mg/L. Acima da concentração de 90 mg/L, 
verificou-se a formação de flocos maiores e uma melhora na remoção de turbidez (0.3uT), correspondendo a um 
percentual de remoção de 89.62%. Nesta faixa, sugere-se a predominância do mecanismo de varredura, no qual ocorre a 
formação de precipitados de hidróxidos de alumínio, juntamente com as partículas coloidais aprisionadas aos mesmos. 

Na figura 3 são mostradas as variações do Potencial Zela nas concentrações de sulfato de alumínio testadas em pH= 7.0. 
Verificou-se que o Potencial Zeta variou de -25.4 a + 21.3 7 m V, até a concentração de 80mg/L. A melhor eficiência de 
remoção ocorreu na concentração de 30mg/L, com turbidez remanescente de 0.34uT, correspondendo a um percentual 
de remoção de 86.40%. As características dos flocos formados (llocos maiores do que os observados no mecanismo 
adsorção-neutralização de cargas) e observados no microscópio sugerem a predominância do mecanismo de varredura. 
Nas concentrações acima de 80mg/L foi observado um potencial Zela negativo. 

Por meio dos resultados apresentados nas figuras observa-se que o mecanismo de adsorção neutralização de cargas 
predomina a baixas concentrações de sulfato de alumínio, já o mecanismo de vanedura predomina em maiores 
concentrações de coagulante, e que a maior eficiência de remoção de turbidez foi obtida com valores de pH mais altos. 

Diversos pesquisadores apresentam resultados similares, podendo-se citar: Amirtharajah & Mills , 1989, Lacerda, 1997, 
Pavanelli, 2001 Teixeira, 2003 entre outros. 
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Figura 1- Medidas de potencial Zeta e turbidez remanescente para diferentes concentrações de sulfato de alumínio 
(pH= 5.0). 
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Figura 2- Medidas de potenc ial Zeta e turbidez remanescente para diferentes concentrações de sulfato de alumínio 
(pH= 6.0). 
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Figura 3- Medidas de potencial Zela c turbidez remanescente para diferentes concentrações de sulfato de al umínio 
(pl-1 = 7.0). 

3.2- Moringa oleifera 

Na figura 4 são mostradas as variações das concentrações de Moringa oleif"era e suas influênc ias sobre o potencial Zela 
e na eficiência de remoção de turbidcz. 

Observa-se na curva da medida do potencial Zela a passagem pelo ponto isoelétrico e a reversão da carga coloidal, que 
em termos de potenc ial variou de -I R.90mV a + 7.40mY. Verificou-se a formação de flocos de tamanho pequeno, quase 
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não visíveis a olho nu, menores do que os observados utili zando o sultàto de alumínio. A melhor eficiência de remoção 
foi observada na concentração de 50 mg/L, a turbidez remanescente foi de 0.95uT, correspondendo a um percentual de 
remoção de lurbidez de 73 .72%. As observações microscópicas durante as medidas do potencial Zela revelaram a 
formação de pouquíssimos flocos dispersos no meio , em todas as concentrações testadas. 

Ndabigengesere et. ai., 1995, verificaram através de resultados de potencial Zela que a concentração ótima 
cmTespondeu ao ponto isoelétrico e os componentes ativos das sementes de Moringa oleifera são proteínas catiônicas 
solúveis em água. Neste trabalho, comparou-se também o desempenho dos coagulantes sulf~llo de alumínio e Moringa 
oleifera e verificou-se que os dois coagulantes apresentaram concentrações ótimas próximas a 50 mg/L e supõe-se que o 
mecanismo predominante seja o de adsorção-neutralização de cargas. 

Ghebremichael et ai., 2005, verificaram que amostras de água com turbidez elevadas apresentaram atividade similar a 
de coagulação com alumínio além de efeito antibacteriano. 

Diante dos resultados e considerando a característica dos flocos formados , no presente trabalho, sugere-se que o 
mecanismo de coagulação predominante é o de adsorção-neutralização de cargas. 

A eficiência de remoção de turbidez para este coagulante se mostrou inferior a eficiência obtida com o sulfato de 
alumínio, mas, deve- se levar em consideração, quando da escolha de um coagulante, a relação custo-beneficio. Outro 
fator importante a ser considerado é que a turbidez remanescente encontrada está dentro dos padrões potabilidade 
exigidos. 
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Figura 4- Medidas de potencial Zeta e turbidez remanescente para diferentes concentrações de Moringa oleifera. 
pH=6.4(sem ajuste) 

4. CONCLUSÕES 

• Para o sulfato de alumínio, o mecanismo de adsorção-neutralização de cargas, predomina a baixos pH · s 
enquanto que no pH 7.0, o mecanismo é o de varredura; 

• O mecanismo de coagulação predominante com sementes de Moringa o/eifera é o de adsorção-neutralização 
de cargas; 

• Este trabalho confirma que a utilização da Moringa oleifera é comparável ao sulfato de alumínio, podendo ser 
utilizada como um coagulante eficaz para o tratamento de água. 
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