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RESUMO 

 

O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a qualidade da água 

subterrânea da região de Maringá – PR com maior atenção à concentração de 

nitrato e estudar a redução deste íon com extrato bruto de sementes da planta 

Moringa oleífera Lam. A água subterrânea foi avaliada por meio de 

amostragens em 38 fontes de água subterrânea, distribuídas na região de 

Maringá-PR. Estas amostras foram encaminhadas ao laboratório de gestão 

controle e preservação ambiental da Universidade Estadual de Maringá, onde 

foram submetidas às análises físico-químicas. Depois de avaliada, foi possível 

localizar fontes contaminadas com nitrato em diferentes concentrações, 

algumas destas (amostras de água contendo 10, 25, 45 e 60 mg L-1 de NO3
-) 

foram utilizadas para avaliar a remoção deste íon em equipamento jar test, 

tratamento por coagulação/floculação com auxílio do extrato bruto das 

sementes de Moringa oleífera Lam (soluções salina e aquosa) (MO). Estes 

ensaios possibilitaram observar o comportamento que o extrato de MO exerce 

em diferentes concentrações de nitrato presente em águas subterrâneas. Por 

último, foi avaliada a remoção de nitrato por coagulação/floculação em 

equipamento jar test combinado a ensaios de filtração (dois filtros lentos 
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domésticos), comparados com a filtração da água subterrânea in natura (sem 

contato com coagulantes) nestes filtros. Os resultados da avaliação da 

qualidade da água subterrânea na região demonstraram riscos à saúde 

humana, principalmente por nitrato. O tratamento de coagulação/floculação 

com a Moringa oleifera Lam removeu nitrato em até 67% e 87% com o extrato 

aquoso e extrato salino, respectivamente. A utilização dos extratos das 

sementes de MO foi satisfatória para a remoção do nitrato de águas 

subterrâneas da região, no entanto, foi observado que, quanto maior a 

dosagem do extrato das sementes, maior a turbidez final (acima de 30 NTU). 

Os tratamentos combinados com filtros domésticos lentos foram empregados a 

fim de remover a turbidez residual após o processo de coagulação/floculação, 

entretanto, os tratamentos combinados não atenderam à Portaria do Ministério 

da Saúde nº 2914 de 2011 para os parâmetros estudados. Os melhores 

resultados nos filtros domésticos foram obtidos com a filtração da água 

subterrânea in natura, sem contato com coagulantes, que atenderam os 

padrões de potabilidade, com maior residual de 40 mg L-  de NO3
- e turbidez 

entre 0 e 1 NTU. O presente estudo demonstrou que é possível remover nitrato 

utilizando extrato bruto das sementes da planta Moringa oleifera Lam, no 

entanto, foi observado o aumento da turbidez no meio reacional, o que 

inviabilizou o uso para fins potáveis. Assim, são necessárias novas pesquisas, 

em especial diferentes técnicas na extração do princípio ativo presente nestas 

sementes para remoção de nitrato em águas subterrâneas. 

 

Palavras-chaves: Águas subterrâneas, nitrato, sementes de Moringa oleifera 

Lam. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the quality of groundwater in the region of 

Maringá - PR and reduction of nitrate ion with extract of seeds of Moringa 

oleifera Lam. For this, 38 groundwater sources samples, distributed in Maringá-

PR were collected. These samples were sent to the laboratory management 

control and environmental preservation of the State University of Maringa, 

where they were subjected to physicochemical analysis. Once evaluated, it was 

possible to locate sources contaminated with nitrate at different concentrations, 

some of these (water samples containing 10, 25, 45 and 60 mg L-1 NO3
-) were 

used to evaluate the removal of this ion in jar test equipment, treatment by 

coagulation / flocculation with the aid of the crude extract of Moringa oleifera 

Lam seeds (saline and aqueous solutions) (MO). These tests allowed to 

observe the behavior that the extract exerts MO in different concentrations of 

nitrate in groundwater. Finally, was evaluated the nitrate íon removal by 

coagulation / flocculation in jar test equipment combined with filtration tests (two 

slow domestic filters),it was compared with the filtration of groundwater in 

natura (without contact with coagulants). Results of the evaluation of 

groundwater quality in this region have shown risks to human health. The 

treatment of coagulation / flocculation with Moringa oleifera Lam removed 

nitrate up to 67% and 87% with the aqueous and saline extracts, respectively. 

The use of MO seeds extract was satisfactory to removal nitrate íon, however, it 

was observed that the higher the dosage of the seeds extract, increased the 
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final turbidity (NTU over 30). Combined treatments with slow domestic filters 

were used to remove the residual turbidity after coagulation / flocculation, 

however, combined treatment did not meet the Ordinance of the Ministry of 

Health No. 2914, 2011 for the parameters studied. The best results were 

obtained in treatment of groundwater in natura with domestic filters, without 

coagulants, with residual of 40 mgL-NO3
- and turbidity between 0 and 1 NTU. 

This study demonstrated that it is possible to remove nitrate using Moringa 

oleifera lam seeds extract, however, was observed increased turbidity in  

reaction becoming a not potable source water. Thus, more research is needed, 

evaluating different techniques in the active principle extraction present in these 

seeds to removal of nitrate íon in groundwater. 

 

Key words: Groundwater, nitrate, seeds of Moringa oleifera Lam. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Águas subterrâneas provenientes de poços tubulares profundos, poços 

cacimbas e nascentes, geralmente possuem aspecto límpido, sem gosto nem 

odor. Em muitos casos estas águas podem apresentar contaminantes. Entre as 

substâncias que podem constituir risco à saúde humana incluem-se compostos de 

nitrogênio, encontrados no meio aquático na forma de nitrogênio molecular, 

nitrogênio orgânico, amônia, nitrito e nitrato (VON SPERLING, 1996). 

O nitrogênio na forma de nitrato presente na água de consumo é 

potencialmente causador de danos ao homem e ao ambiente. Em 1945, Hunter 

Comly relatou, no Journal of the American Medical Association, seu estudo que 

apontava o nitrato, presente na água potável, como a principal causa da 

metahemoglobinemia infantil, após ter realizado o tratamento de várias vitimas 

infantis de metahemoglobinemia em Lowa - EUA, em que as mesmas estavam 

expostas à águas contaminadas com nitrato (AVERY, 1999). Desde então, os 

estudos científicos relacionados com a presença de nitrato em água destinada ao 

consumo humano vêm sendo realizado com maior enfoque.   

O desenvolvimento da metahemoglobinemia depende da conversão de 

nitrato para nitrito durante a digestão em pH ácido, o que pode ocorrer na saliva e 

no trato intestinal. Crianças menores de três meses de idade são bastante 

susceptíveis ao desenvolvimento desta doença, devido às condições propícias de 

seu sistema gastrointestinal. Diferentes estudos apontam que comunidades 

abastecidas por águas com nitrato em concentração próxima ou acima de 10 mg 

L-1 de N-NO3
-,  equivalente a 45 mg L-1 de NO3

-, estão associadas à maior 

prevalência de câncer, em especial na bexiga e trato intestinal (WEYER et al., 

2001; DE ROOS et al., 2003). 

Pesquisas mais recente tem explorado melhor os efeitos do nitrato no 

organismo humano, concluindo que o nitrato nas águas subterrâneas é 

onipresente, mas os efeitos deste íon, provindas destas águas, ainda são 

incertos, devido a hábitos alimentares e a rotina de vida de cada pessoa (VAN 

GRINSVEN, et al., 2006; WHO, 2011).  

De acordo com o United States Environmental Protection Agency (EPA), 

em geral, a principal fonte de nitrato ingerida diariamente, é proveniente da 
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alimentação, quando a presença de nitrato na água de consumo está abaixo de 

10 mg L-1. No entanto, quando os níveis de nitrato na água potável excedem 50 

mg L-1 de NO3
-, o consumo de água terá contribuição considerável na ingestão 

total de nitrato diariamente (WHO, 2011). 

Os riscos à saúde associados ao consumo de nitrato, ainda não estão 

resolvidos. No entanto, há uma conclusão prévia desta discussão, estudos 

experimentais e epidemiológicos indicam possíveis efeitos crônicos de saúde 

associados com o consumo de níveis elevados de nitratos na água potável, sendo 

assim, as estimativas de risco relacionadas com água de consumo são 

consideráveis (VAN GRINSVEN, et al., 2006).    

Concentrações abaixo de 3 mg L-1 de N-NO3
-, equivalente a 13,33 mg L-1 

de NO3
-, em águas subterrâneas fazem parte do ciclo natural do nitrogênio, 

concentrações acima é, entretanto, indicativo de poluição antrópica, proveniente, 

principalmente do uso excessivo de fertilizantes e agrotóxicos na agricultura, 

disposição final de efluentes no solo de lava-jatos, fábricas, curtumes e esgoto 

domésticos (fossas negras) (VON SPERLING, 1996; ZHANG et al., 1996; 

SHRIMALI & SINGH, 2001). 

A remoção de nitrato nestas águas pode ser realizada por meio de 

diferentes metodologias. Os métodos de tratamento mais utilizados para redução 

deste íon incluem desnitrificação química por meio da reação com ferro zero-

valente (Fe0), magnésio zero-valente (Mg0), troca iônica, osmose reversa, 

eletrodiálise, desnitrificação biológica e desnitrificação catalítica. No entanto, 

estas tecnologias possuem limitações por possuírem efluentes com altas 

concentrações de NO3
- e custos elevados, inviabilizando o tratamento em 

comunidades com baixo poder aquisitivo (KUMAR, 2004; CHABANI et al., 2006; 

SCHOEMAN & STEYN, 2003).  

 A necessidade de implantar tratamentos viáveis a estas comunidades 

estão sendo explorados cada vez mais no meio científico, onde derivados de 

plantas para o tratamento de água estão cada vez mais comuns em diferentes 

estudos científicos, entre estas plantas, destaque para a Moringa oleifera Lam. 

 A Moringa oleifera Lam, é uma planta pertencente à família Moringaceae, 

nativa do Norte da Índia e amplamente cultivada nos trópicos de todo o mundo. 

Cresce rapidamente, capaz de sobreviver em solos pobres, requerendo o mínimo 

de atenção, e em longos períodos de seca (KARADI et al., 2006). 
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Em geral, o tratamento de água com a planta Moringa oleifera Lam iniciou 

em pequenas comunidades rurais, em uso doméstico, de países em 

desenvolvimento. A metodologia utilizada na extração do principio ativo 

coagulante, da planta, compreende a moagem das sementes previamente 

descascadas, em equipamento triturador com e sem auxilio de água limpa, depois 

de trituradas, o “farelo” ou a solução líquida é adicionada na água a ser tratada, 

com turbidez elevada. (ANWAR et al., 2007; ABDULKARIM et al., 2005; 

NDABIGENGESERE et al.,1995).  

 Após comprovada cientificamente ação coagulante, a principal 

preocupação com o uso desta planta no tratamento de água é o aumento 

significativo da carga orgânica na água tratada, devido à inserção de matéria 

orgânica, onde estão presentes compostos não ativos neste processo. Assim, 

pesquisas mais recente estão focadas em aprimorar diferentes metodologias de 

extrair/isolar estes polissacarídeos e, principalmente, a Lectina, responsáveis pela 

ação coagulante nestes tratamentos.    

 Várias abordagens têm sido feitas no aprimoramento destas metodologias 

na extração e isolamento destes agentes coagulantes, demonstrando resultados 

satisfatórios. No entanto, ainda não há conclusões definitivas, sabe-se que se 

trata de uma proteína ou várias frações de proteína com propriedades 

coagulantes (NDABIGENGESERE et al., 1995; OKUDA et al., 2001; 

GHEBREMICHAEL et al., 2005;  GARCÍA-FAYOS et al., 2010). OKUDA et al. 

(2001) sugeriram que o agente ativo é um polieletrólito orgânico com um peso 

molecular de cerca de 3,0 kDa. Ainda os autores citam a necessidade de mais 

estudos para elucidar a natureza e as propriedades da proteína coagulante de 

Moringa. 

 Em relação ao nitrato, atualmente, na literatura são escassos os trabalhos 

científicos referentes à melhoria da qualidade de água subterrânea, em especial a 

redução do íon nitrato utilizando as sementes da Moringa olifera Lam. Assim, a 

presente pesquisa tem o objetivo de verificar a presença de nitrato na água 

subterrânea da região de Maringá-PR, avaliar a eficiência de remoção de nitrato 

de água subterrânea utilizando o extrato bruto das sementes de Moringa oleifera 

Lam (MO) e verificar a remoção de nitrato por meio de filtros lentos domésticos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a qualidade de águas subterrâneas da região de Maringá- PR com 

maior atenção ao íon nitrato, e também, avaliar a remoção/redução deste íon com 

auxílio do extrato bruto de sementes de Moringa oleifera Lam. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Coletar amostras de água de fontes subterrâneas da região de Maringá-

PR; 

 Caracterizar as amostras de água por meio de análises físico-químicas; 

 Comparar os resultados da caracterização da água em relação aos 

padrões de turbidez, cor aparente, pH, dureza total, sólidos dissolvidos 

totais, amônia, nitrito e o nitrato, estabelecidos na Portaria 2914/2011 do 

Ministério da Saúde; 

 Utilizar as sementes de Moringa oleifera Lam como coagulante na 

tratabilidade de águas contaminada com nitrato; 

 Avaliar filtros domésticos lentos como tratamento final; 

 Avaliar a água tratada, pelo método proposto em relação aos padrões de 

nitrato e turbidez, estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da 

Saúde. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo, serão apresentados os itens pertinentes à revisão 

bibliográfica dos principais tópicos relacionados ao desenvolvimento do trabalho.  

 

3.1.  FONTES DE ÁGUA 

 

Essencial à vida no planeta, a água possui um valor econômico, estratégico 

e social. A quantidade de água potável no mundo é limitada, e sua qualidade para 

fins potáveis está em risco (WHO, 2011).  

A água está mal distribuída na superfície do planeta. Água doce 

corresponde a menos de 5% do total de água disponível, sendo que grande parte 

desta está concentrada em geleiras. Sendo assim, apenas 0,3% desse total são 

consideradas de fácil acesso ao ser humano (TUNDISI, 2003).  

O Brasil é um país privilegiado em relação aos recursos hídricos, pois 

possui cerca de 8% da água doce disponível no mundo. Apesar disso, sua 

distribuição é irregular em relação à população. Enquanto a Amazônia detém 80% 

desse total de recursos hídricos, os 20% restantes ficam circunscritos ao 

abastecimento das áreas do território brasileiro, onde se concentram 95% da 

população (TUNDISI, 2003). 

Segundo BRAGA (2005), os recursos hídricos podem ser utilizados de 

diversas maneiras, atendendo a várias necessidades simultaneamente. Porém, a 

diluição de despejos de origem humana, industrial e agrícola pode degradar a 

qualidade das águas, afetando outros usos, como o abastecimento humano, o 

industrial, a preservação ambiental, a recreação e a irrigação. 

 

3.2. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

Águas subterrâneas são aquelas que se encontram nos espaços vazios 

existentes entre os grãos do solo, rochas e fissuras (rachaduras, quebras, 

descontinuidades e espaços vazios). Estas águas, no entanto, são passíveis de 

serem captadas em obras de engenharia, tais como poços e drenos ou, ainda, por 
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afloramentos naturais (nascentes) (CETESB, 2001). Em termos legais, 

estabelece-se que “nascente ou olho d’água é o local onde aflora naturalmente, 

mesmo que de forma intermitente, a água subterrânea” (BRASIL, 2002. Art. 2º, II). 

Os aquíferos são extratos ou formações geológicas constituídas de 

material permeável por onde a água permeia ou permanece armazenada em 

quantidades significativas. O estado do Paraná é constituído por rochas do 

embasamento cristalino e por rochas sedimentares constituídas pela Bacia do 

Paraná, Bacias Terciárias, zonas restritas de depósitos sedimentares litorâneos e 

de planícies alagadas próximas aos vales de rios. Tais rochas formam os 

aquíferos de interesse regional, que constituem os grandes reservatórios naturais 

de águas subterrâneas (BORGUETTI et al., 2004).. 

Existem diferentes tipos de aquíferos. Dentre eles, destacam-se os 

aquíferos livres/freáticos e os aquíferos confinados. Os aquíferos freáticos são 

constituídos por uma formação geológica permeável e superficial, totalmente 

aflorante em sua extensão e é limitado na base por uma camada “impermeável”. 

A superfície superior da zona saturada está em equilíbrio com a pressão 

atmosférica, com a qual se comunica livremente. Os aquíferos livres têm a 

chamada recarga direta. Em aquíferos livres, o nível da água varia conforme a 

quantidade de precipitações da região. Estes são os aquíferos mais comuns e 

mais explorados pela população. São, também, os que mais apresentam 

problemas de contaminação (BORGUETTI et al., 2004). 

Diferentes dos aquíferos freáticos, os aquíferos confinados/profundos são 

constituídos por uma formação geológica permeável, confinada entre duas 

camadas “impermeáveis”. A pressão da água no topo da zona saturada é maior 

do que a pressão atmosférica naquele ponto. Os aquíferos confinados têm 

camada recarga indireta e quase sempre estão em locais onde ocorrem rochas 

sedimentares profundas (BORGUETTI et al., 2004). 

Tanto nos aquíferos freáticos quanto nos aquíferos confinados, o solo atua 

como um filtro natural de poluentes e serve como meio suporte para os processos 

de adsorção físico-química e degradação bioquímica. Essa característica filtrante 

do solo permite o uso da água para fins potáveis, sem a necessidade de 

tratamentos sofisticados. De acordo com FERREIRA et al. (2007), as 

características químicas da água dependem das características do solo e dos 

processos que nele ocorrem. 



 

 
 

21 

 

3.2.1. RECARGA DE AQUÍFEROS  

 

A área onde ocorre abastecimento de aquífero é denominada zona de 

recarga. Este processo ocorre pelo movimento da água sob forças gravitacionais 

(VASCONCELOS, 2005). A recarga de aquíferos é considerada conforme a 

quantidade de água que contribui para aumentar a reserva subterrânea 

permanente ou temporária de um aquífero, podendo ser direta ou indireta.  

Recarga indireta é quando ocorre percolação até o aquífero, proveniente 

de áreas distantes, água de escoamento superficial de leitos de curso de água 

existentes na superfície do terreno, lagos e fontes de infiltração de atividades 

agrícolas, irrigação e urbanização. Já recarga direta é quando as águas de 

precipitação ou efluentes infiltram-se diretamente através de suas áreas de 

afloramento ou fissuras de rochas sobrejacentes. Dessa forma, a recarga sempre 

é direta nos aquíferos livres, ocorrendo em toda a superfície acima da zona 

saturada (VASCONCELOS, 2005). 

Atividades industriais, tais como: de irrigação, vazamentos nas redes de 

esgotos e água pluvial, presença de tanque – séptico – sumidouro e de valas de 

infiltração, aumentam a susceptibilidade à poluição das águas subterrâneas, 

necessitando, assim, acompanhar a qualidade da água, em especial daquela para 

fins potáveis (SOUZA, 2009).   

A qualidade destas águas pode ser representada por meio de diversos 

parâmetros que traduzem suas principais características físicas, químicas e 

microbiológicas; e são de utilização geral, tanto para caracterizar água de 

abastecimento, águas residuárias, mananciais e corpos receptores. Parâmetros 

estes que podem viabilizar ou inviabilizar tratamentos e também seus diversos 

usos (VON SPERLING, 1996; DI BERNARDO & DANTAS, 2005).  

No Brasil, a Portaria do Ministério da Saúde Nº 2914 de 12/12/2011 dispõe 

sobre a qualidade da água para fins potáveis; dispõe sobre procedimentos e 

responsabilidades inerentes ao controle e a vigilância da qualidade da água para 

o consumo humano; estabelece seu padrão de potabilidade e orienta outras 

providências. 
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Assim, o controle da qualidade das águas envolve, necessariamente, a 

análise qualitativa e quantitativa de diversos constituintes por meio da 

determinação de parâmetros que permitam avaliar suas condições físicas, 

químicas e microbiológicas (VON SPERLING, 1996). 

 

3.3. PARÂMETROS FÍSICOS 

 

Dentre os principais parâmetros utilizados para a caracterização física de 

águas naturais, destacam-se: cor, turbidez, sólidos em suas diversas frações, 

temperatura, sabor e odor (PIVELI, 2005; VON SPERLING, 1996). 

A cor da água é resultado da presença de substâncias dissolvidas ou em 

suspensão, sendo que, normalmente, a cor é devida a ácidos húmicos e tanino, 

originados pela decomposição de vegetais ou de fontes antrópicas, como 

presença de íons metálicos como o ferro e o manganês, bem como do 

lançamento de diversos tipos de despejos industriais (LETTERMAN et al., 1999). 

A turbidez é a presença de sólidos em suspensão, tais como partículas 

inorgânicas (areia, silte, argila) e de detritos orgânicos, algas e bactérias, plâncton 

em geral, dentre outros. A turbidez pode ser removida por meio 

coagulação/floculação seguido de sedimentação simples, flotadores por ar 

dissolvido e filtração (PIVELI, 2005).   

Os níveis de sólidos são ferramentas muito usadas para caracterizar as 

diferentes águas, sendo que essas determinações são baseadas em análise 

gravimétrica, utilizam massas de resíduos secos e calcinadas presentes em 

amostras brutas e filtradas. Os sólidos estão presentes na água como substâncias 

dissolvidas e em suspensão, e possuem composição orgânica e ou inorgânica. 

Analiticamente, são considerados como sólidos dissolvidos, substâncias ou 

partículas com diâmetros inferiores a 1,2 µm e como sólidos em suspensão as 

que possuem diâmetros superiores (GIORDANO, 2004). 

A presença de matéria orgânica em decomposição e o lançamento de 

despejos domésticos e industriais podem originar odor e sabor às águas, 

(GIORDANO, 2004).  

Geralmente, gosto e odor em água de abastecimento são relacionados a 

dois diferentes fatores, tais como a ação humana sobre o ambiente aquático e 
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forças naturais que ocorrem no próprio meio ambiente. Um exemplo é o odor 

produzido pela degradação biológica de algas reagindo com os produtos de 

despejos ricos em nutrientes presentes no corpo d´água causado pela ação do 

homem (MAUTONE & KAZUKI, 2008). 

Muito embora uma água potável do ponto de vista microbiológico, isenta de 

cor verdadeira, turbidez e compostos orgânicos e inorgânicos, seja considerada 

segura do ponto de vista sanitário, a presença de gosto e odor causa transtornos 

consideráveis junto aos consumidores (ALVES, 2006): 

A temperatura interfere na velocidade das reações químicas, na 

solubilidade dos gases e pode acentuar a sensação de sabor e odor. Interferem, 

ainda, na eficiência da desinfecção e no desempenho das unidades de mistura 

rápida, floculação, decantação e filtração (DI BERNARDO & DANTAS, 2005). 

 

3.4. PARÂMETROS QUÍMICOS 

 

As características químicas da água são devidas à presença de 

substâncias dissolvidas e têm grande importância, tendo em vista as 

consequências sobre o organismo dos consumidores (KONRADT-MORAES, 

2009). Podem-se citar como parâmetros químicos o pH, alcalinidade - acidez, 

dureza, formas de nitrogênio e compostos orgânicos e inorgânicos. 

O pH representa a concentração de íons hidrogênio, dando uma indicação 

sobre a condição de acidez (pH < 7), neutralidade (pH 7) ou alcalinidade da água 

(pH > 7). A faixa de pH da água é de 0 a 14, oscilando conforme dissolução de 

rochas, absorção de gases da atmosfera, oxidação da matéria orgânica, 

fotossíntese, despejos domésticos e despejos industriais (VON SPERLING, 

1996).  

De modo geral, valores de pH afastados da neutralidade tendem a afetar 

taxas de crescimento de microrganismos e mudanças na rotina aquática, as 

águas de baixo pH tendem a ser corrosivas ou agressivas a certos metais e 

superfícies de cimento-amianto, enquanto que águas de alto pH tendem a formar 

incrustações em tubulações ou em outras superfícies (VON SPERLING, 1996).  
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A cor, o pH e a turbidez são parâmetros de rápida determinação, muito 

úteis no controle da qualidade das águas (RICHTER et al., 2003; VON 

SPERLING, 1996; PIVELI, 2005).  

A alcalinidade em águas é causada por sais alcalinos, principalmente de 

sódio e cálcio, e mede a capacidade da água em neutralizar os ácidos. A variação 

da alcalinidade depende do valor do pH, da composição mineral, da temperatura 

e da força iônica. Uma água pode ter uma baixa alcalinidade, mas valor 

relativamente alto de pH e vice-versa. Baixos valores de alcalinidade podem 

dificultar a saturação da água pelo CaCO3, que previne a corrosão nas partes 

metálicas de tubulações e equipamentos. A alcalinidade raramente excede a 400 

ou 500 mL de CaCO3 (GIORDANO 2004). 

A dureza da água é reconhecida pela sua propriedade de impedir a 

formação de espuma como sabão. Além disso, produz incrustações em 

tubulações. A dureza é expressa em termos de CaCO3 (carbonato de cálcio), e as 

águas podem ser classificadas em termos do grau de dureza em águas moles 

(dureza inferior a 50 mg mL-1 de CaCO3), dureza moderada (dureza entre 50 a 

150 mg mL-1 de CaCO3), dura (entre 150 a 300 mg mL-1 de CaCO3) e muito dura 

(dureza superior a 300 mg mL-1  de CaCO3). Do ponto de vista da saúde pública, 

não há objeções ao consumo de águas duras (RICHTER et al., 2003). Pelo 

contrário, segundo VON SPERLING (1996), alguns estudos realizados em áreas 

com água de maior dureza indicaram menor incidência de doenças cardíacas. 

Quanto aos nutrientes, segundo RESENDE (2002), a presença de 

nutrientes na água é parte dos ciclos normais da natureza. O problema de 

contaminação fica restrito a alguns micronutrientes e, principalmente, ao 

nitrogênio e ao fósforo. 

O fósforo em águas apresenta-se em diferentes frações, sendo: fósforo 

total, representado pela soma de ortofosfato inorgânico dissolvido; polifosfato 

inorgânico dissolvido; fósforo orgânico dissolvido e fósforo orgânico suspenso 

(HENZE et al., 1997). VON SPERLING (1996) cita que o fósforo não apresenta 

problemas de ordem sanitária em águas de abastecimento, sendo este um 

elemento indispensável para o crescimento de algas e, quando em elevadas 

concentrações, pode conduzir a um crescimento exagerado desses organismos 

(eutrofização). Dejetos humanos, detergentes, fertilizantes e alguns esgotos 
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industriais são responsáveis pelo aumento do teor de fósforo nas águas, 

provocando desequilíbrios ecológicos (MOTA, 1997).   

Em relação ao nitrito, este é caracterizado por ser um estado intermediário 

do nitrogênio, tanto pela oxidação da amônia a nitrato como pela redução de 

nitrato. Estes processos de oxidação e redução podem ocorrer em estações de 

tratamento de águas, sistemas de distribuição de águas e nas águas naturais. 

Teores acima que o permitido podem levar a ocorrência de uma doença 

conhecida como Metahemoglobinemia (GADELHA et al., 2005).  

O nitrato é a forma mais oxidada do nitrogênio, provavelmente é o ânion 

mais estável nas condições existentes nas águas superficiais (RESENDE, 2002). 

BEREZUK (2002) cita que o nitrato representa uma contaminação mais antiga ou 

o foco contaminante está longe da área de coleta. 

O íon nitrato em baixas concentrações é encontrado de forma natural na 

água subterrânea. No entanto, águas subterrâneas com concentrações acima de 

3 mg L-1 na forma de N-NO3
-  ou 13,3 mg L-1 na forma de NO3

- é indicativo de 

contaminação antrópica. Atualmente, a principal forma de contaminação destas 

águas é decorrente da destinação de esgoto sanitário em sumidouros (fossas 

negras), onde ocorrem reações em zonas saturadas (anaeróbias e facultativas) e 

zonas não saturadas (aeróbias) do solo (VON SPERLING, 1996; NASCIMENTO 

FILHO & CASTRO, 2005).  

O processo anaeróbico de matéria orgânica é considerado, geralmente, um 

processo de dois estágios. No primeiro estágio, um grupo de bactérias 

facultativas, também conhecidas como formadoras de ácidos ou bactérias 

fermentativas convertem os orgânicos complexos em outros compostos. Os 

carboidratos (Compostos orgânicos complexos), proteínas e lipídios são 

hidrolisados, fermentados e biologicamente convertidos em materiais orgânicos 

mais simples, principalmente em ácidos voláteis (NASCIMENTO FILHO & 

CASTRO, 2005).  

No segundo estágio, ocorre a conversão dos ácidos orgânicos, gás 

carbônico e hidrogênio em produtos finais gasosos, o metano e o gás carbônico. 

Esta conversão é efetuada por um grupo especial de bactérias, denominadas 

formadoras de metano (metanogênicas), as quais são estritamente anaeróbias 

(NASCIMENTO FILHO & CASTRO, 2005).  
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Em geral, a digestão anaeróbia é comparada como um ecossistema onde 

diversos grupos de microrganismo trabalham interativamente na conversão da 

matéria orgânica complexa em: metano, gás carbônico, água, gás sulfídrico e 

amônia, além de novas células bacterianas. A Figura 3.1, demonstra o processo 

simplificado que ocorre com o esgoto em zona anaeróbia. 

 

 

Figura 3. 1. Etapas de decomposição da matéria orgânica em zona anaeróbia 

 

Conforme a Figura 3.1, apesar da remoção eficiente da matéria orgânica 

na zona anaeróbia, existe a produção da amônia (NH3), que em ambiente aeróbio 

pode ser oxidada a nitrato (NO3
-), este ultimo conhecido como processo de 

nitrificação que ocorre na zona aeróbia. O processo de nitrificação ocorre na 

presença de bactérias que oxidam o nitrogênio amoniacal a nitrito e este a nitrato. 

Assim, o nitrogênio amoniacal, subproduto da degradação anaeróbia da matéria 

orgânica, é oxidado a nitrato no ambiente aeróbio da zona não saturada do solo 

para onde é direcionada a fase líquida do efluente da fossa. 

O contato direto do esgoto sanitário e suas respectivas reações físico-

químicas e microbiológicas com o solo acarretam na infiltração momentânea do 

produto formado por estas reações. Os colóides de cargas negativas presentes 

no solo, os quais predominam na superfície destes, atraem os cátions e os retêm 

de modo semelhante ao imã, retendo pequenos pedaços de metal. Esta 

característica dos colóides explica o porquê de o nitrogênio na forma de nitrato 

(NO3
-) lixivia mais facilmente no solo que o nitrogênio na forma de amônia (NH3

+). 

O nitrato apresenta uma carga negativa fraca, sendo pouco retido no solo, 
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permanecendo como íon livre na água do solo, passível de ser lixiviado através 

do perfil de certos solos e sob certas condições pluviométricas (LOPES & 

GUILHERME, 2004). 

O nitrogênio na forma de nitrato presente na água de consumo é 

potencialmente causador de danos ao homem e ao ambiente. Em 1945, Hunter 

Comly relatou no Journal of the American Medical Association a teoria de que o 

nitrato presente na água potável é a principal causa da metahemoglobinemia 

infantil, após ter realizado o tratamento de várias vitimas infantis de 

metahemoglobinemia em Lowa, onde as mesmas estavam expostas à águas 

contaminadas com nitrato (AVERY, 1999). Desde então, o foco de estudos 

científicos relacionados com a presença de nitrato em água destinada ao 

consumo humano vêm sendo realizados com maior enfoque.  

Dentre os problemas mais comuns observados, estão as disfunções da 

glândula tireóide; a produção de nitrosaminas, que podem causam câncer e uma 

diminuição na capacidade do sangue para transportar oxigênio, que é conhecida 

também como metahemoglobinemia, além de impactos sobre os vegetais e 

impactos ambientais, como a eutrofização de corpos hídricos (WEYER et al., 

2001). 

Diferentes estudos apontam que comunidades abastecidas por águas com 

nitrato em concentração próxima ou acima do estabelecido pela Portaria do 

Ministério da Saúde Nº 2914 de 12/12/2011 (10mg L-1 de N-NO3
- ou 45mg L-1 de 

NO3
-), estão associadas à maior incidência de câncer, em especial na bexiga e 

trato intestinal (NAOUM, 1987; DE ROOS et al., 2003). 

Pesquisas mais recente sobre o limite máximo do nitrato e os efeitos 

ocasionados por este íon no organismo humano, têm demonstrado incertezas dos 

efeitos na saúde humana. Conforme revisão bibliográfica realizada por 

MANASSARAN et al. (2007) relacionada com a presença de nitrato na água 

potável e seus efeitos, tanto em animais quanto em humanos, constatou-se que a 

contaminação por nitrato em águas subterrânea é onipresente, mas a magnitude 

do risco para a saúde humana é incerta. 

Os autores ressaltam que a maioria dos estudos apresentados e por eles 

revisados, baseiam-se em altas concentrações de nitrato. Também em relação à 

exposição a nitratos na água potável, a maior parte dos estudos avaliam dados da 

qualidade de água consumida por mulheres durante a gravidez, no momento do 
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parto e durante a amamentação. Embora essa forma de avaliação forneça 

informações de forma oportuna e eficiente, contribui apenas com uma estimativa 

aproximada da exposição individual. Isso não leva em conta outras questões, tais 

como outras fontes de exposição ao nitrato. No entanto, relatos de casos 

persistem de metahemoglobinemia em crianças em contato com água contendo 

níveis altos de nitrato. 

Este tem sido um debate em curso, há pelo menos três décadas, 

principalmente na Europa e nos EUA. Embora a ciência tenha feito progressos os 

riscos à saúde associados ao consumo de nitrato estão longe de serem 

resolvidos. No entanto, uma conclusão prévia desta discussão interdisciplinar 

advém de estudos experimentais e epidemiológicos que indicam possíveis efeitos 

crônicos de saúde associados com o consumo de níveis elevados de nitratos na 

água potável. Embora não haja consistência em todos os estudos, estas 

incertezas associadas às estimativas de risco são consideráveis (VAN GRINSVEN 

et al., 2006). 

 

3.4.1. ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO EM ÁREAS URBANAS 

 

No meio urbano, a distribuição de água possui sistemas de captação, de 

tratamento/desinfecção e de distribuição à comunidade. Todo esse sistema é 

regido por normas estabelecidas pela Portaria do Ministério da Saúde no 

2914/2011.  

As principais fontes para abastecimento de água nas cidades são captadas 

em rios da região (fontes superficiais) e em poços tubulares profundos (fontes 

subterrâneas). O uso de águas subterrâneas está aumentando cada vez mais 

nestas áreas, devido a melhor qualidade de água presente nos aquíferos, ao 

comprometimento da qualidade das águas superficiais, ao desenvolvimento de 

novas tecnologias para a exploração das águas subterrâneas e ao barateamento 

dos custos de abertura de poços tubulares. Não existe, entretanto, um controle 

efetivo da utilização desta água. Estima-se que há, no Brasil, pelo menos 400.000 

poços, sendo cerca de 15% da população brasileira abastecida exclusivamente 

com água subterrânea (ZOBY & MATOS, 2002).  
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Há, no entanto, riscos de contaminação. Dentre eles, os principais fatores 

de risco que podem comprometer a qualidade das águas subterrâneas no meio 

urbano são as ocupações desordenadas de áreas de recarga. Estas, por sua vez, 

realizam despejos de esgoto sanitário e industrial em sumidouros, além do grande 

número de poços que são construídos, operados e abandonados sem tecnologia 

adequada (ZANATTA & COITINHO, 2002).  

Estudos apontam que os principais contaminantes presentes em fontes de 

água subterrânea em ocupações urbanas são microbiológicos, parasitológicos e a 

presença do íon nitrato, provenientes de despejos domiciliares em sumidouros e 

dependendo da dinâmica hídrica das águas subterrâneas, das áreas agrícolas da 

região (adubos químicos e orgânicos). 

Em especial, o nitrato representa um perigo imediato para as águas 

subterrâneas, podendo causar problemas, os quais poderão afetar grandes áreas. 

Este íon apresenta ocorrência mais generalizada e problemática, devido a sua 

alta mobilidade e estabilidade nos sistemas aeróbios das águas subterrâneas 

(NASCIMENTO FILHO & CASTRO, 2005). 

Conforme estudo realizado por CAGNON & HIRATA (2004) sobre a 

presença de contaminantes em águas subterrâneas na região de Urânia (SP), 

entre 1950 e 2000, conclui-se que a contaminação das águas subterrâneas do 

sistema aquífero Bauru pode estar relacionada com os padrões de urbanização 

da região.   

DRAKE & BAUDER (2005), analisando dados de 1971 a 2003, observaram 

em Helena, no Estado de Montana (EUA), o aumento nas concentrações do 

nitrato em áreas com rápido crescimento populacional e concluíram que esse fato 

tem grande probabilidade de estar associado à alta densidade de fossas e à má 

construção dos sistemas sépticos. 

A disposição final de esgotos em sumidouros e a má estrutura das redes 

coletoras de esgoto em grandes áreas urbanas, sob certas condições 

hidrogeológicas, apresentam um risco de migração direta de bactérias, vírus e 

nutrientes para aquíferos subjacentes e fontes vizinhas de águas subterrâneas. 

Com frequência, esse é o resultado da falta de espaço nas zonas densamente 

povoadas, onde são construídos poços escavados ou tubulares particulares para 

substituir ou aumentar as fontes comunais de água (NASCIMENTO FILHO & 

CASTRO, 2005).  
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Em geral, determinar a origem da contaminação de nitrato em corpos 

d’água é uma tarefa complexa. Para isso, é necessário estudar isótopos, 

fármacos e químicos em conjunto, conforme pesquisa de FENECH et al. (2012), 

que ressalta diversos trabalhos no assunto e propõe o uso de um conjunto de 

análises isotópicas e químicas na fonte contaminada por nitrato. Esta técnica 

possibilita diferenciar, entre as principais fontes de contaminação, por meio de 

indicadores químicos de marcação, tais como: os produtos farmacêuticos, 

veterinários, alimentares, bem como os resultados isotópicos.  

 

3.5. ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO EM ÁREAS RURAIS 

 

No meio rural, as principais fontes de abastecimento de água são os poços 

rasos, nascentes e poços tubulares, fontes bastante susceptíveis à contaminação 

(AMARAL et al., 2003). Estas fontes, por apresentarem um bom aspecto de água, 

translúcida, sem gosto e odor, proporcionam aos consumidores uma sensação de 

pureza, levando os proprietários e consumidores a não tratar, nem mesmo a 

realizar desinfecção para o consumo ou irrigação de hortaliças que são 

consumidas cruas, o que pode acarretar em transmissão de doenças nestas 

comunidades (OTENIO et al., 2007). 

Na maioria dos casos, a água utilizada para fins potáveis, nestes locais, 

não possui nenhum tipo de tratamento. Diferentes estudos, voltados à avaliação 

da qualidade da água em propriedades rurais, vêm sendo realizados com maior 

frequência. Esses estudos apontam diferentes contaminantes presentes na água 

de consumo, sendo que os mais comuns são os microbiológicos - coliformes 

totais, coliformes fecais e E. coli; os parasitológicos - cistos de Giardia spp. e 

oocistos de Cryptosporidium spp.; e nitrato.  

A presença de coliformes indica a possibilidade de contaminação fecal, 

sendo, então, um sinal de alerta no combate à contaminação da água. Não é 

obrigatório, contudo, que toda água que contenha coliformes possa veicular 

doenças de veiculação hídrica. Por outro lado, concentrações elevadas desses 

microorganismos podem tornar impossível a utilização de um manancial, mesmo 

com tratamento (AZEVEDO NETO et al., 1987).  
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Em relação aos compostos de nitrogênio, as atividades agrícolas têm 

contribuído com o aumento de nitrogênio nas águas subterrâneas. O nitrogênio 

aplicado ao solo está sujeito à várias transformações bioquímicas, sendo muitas 

delas responsáveis pela redução da eficiência no seu uso. As formas NH2 e NH3, 

quando usadas, são rapidamente transformadas em formas de amônio (NH4
+) e 

este, quando não absorvido pelas plantas ou microrganismos, sofre nitrificação 

(conversão de amônio em nitrito e este em nitrato) (RHEINHEIMER et al., 2001; 

GOSS et al., 1995).  

O nitrato possui baixa energia de ligação com os colóides do solo e, na 

solução do solo, está sujeito à absorção pelas plantas ou microrganismos, 

podendo ser perdido pela lixiviação ou sofrer desnitrificação. A desnitrificação é 

um processo natural, caracterizado pela redução bioquímica de formas de 

nitrogênio para formas gasosas (RHEINHEIMER et al., 2001; GOSS et al., 1995).  

Essas transformações são realizadas por bactérias anaeróbicas 

facultativas. No entanto, para ocorrer a desnitrificação, é necessário ter condições 

de baixo suprimento de oxigênio e presença de compostos orgânicos. O nitrato 

não utilizado pela cultura e que se encontra abaixo da zona radicular pode passar 

de nutriente à poluente da água (KAISER, 2006)..  

Por esta contaminação ser lenta e gradual, não chama a atenção do 

produtor rural. Porém, quando altas concentrações são atingidas em corpos de 

água superficiais, é comum o aparecimento e crescimento de algas e aguapés, o 

que reduz o nível de oxigênio e, muitas vezes, ocasiona a morte de peixes, 

processo esse conhecido por eutrofização (GRIGNANI et al., 2000; KAISER, 

2006). 

Por outro lado, o aumento da concentração de nitrato nas águas 

subterrâneas, normalmente, só é percebido quando essa atinge níveis críticos 

que passam a prejudicar a saúde humana. Nessas condições, o processo de 

contaminação já atingiu magnitudes elevadas e difíceis de serem remediadas nas 

águas provenientes de aquíferos (GRIGNANI et al., 2000; KAISER, 2006). 

No entanto, segundo KAISER (2006), a grande maioria das 

pesquisas voltadas ao estudo da dinâmica do nitrogênio no meio rural 

busca melhorar o seu aproveitamento pelas culturas, ou busca viabilizar 

sistemas de manejo com plantas de cobertura ou dejetos de animais como 

fontes alternativas, onde a preservação dos recursos naturais e a busca de 
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uma agricultura menos impactante sobre o solo e a água são fatores essenciais 

para a manutenção da capacidade produtiva em longo prazo (GOSS et al., 1995; 

KAISER, 2006). 

 

3.6. MÉTODOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA FINS POTÁVEIS 

 

O tratamento mais empregado para a remoção de protozoários e de 

bactérias em águas subterrâneas é o controle pelo processo de cloração. O cloro 

é o desinfetante químico de água de uso mais amplo e difundido por apresentar 

baixo custo, longa experiência de uso (desde o início do século XX), domínio das 

técnicas de aplicação e de controle de dosagem, confiabilidade e eficiência de 

desinfecção comprovadas, manutenção de residual desinfetante, importante para 

garantir a qualidade da água na rede de distribuição. Todavia, apresenta como 

desvantagem a possibilidade de formar compostos orgânicos clorados em 

situações em que a água contém matéria orgânica dissolvida, principalmente 

substâncias húmicas (DANIEL, 2008).  

Quanto à remoção/redução de nitrato, os métodos de tratamento mais 

utilizados incluem desnitrificação química por meio da reação com ferro zero-

valente (Fe0), magnésio zero-valente (Mg0), troca iônica, osmose reversa, 

eletrodiálise, desnitrificação biológica e desnitrificação catalítica. Essas 

tecnologias, no entanto, possuem limitações caso as águas a serem tratadas 

possuírem altas concentrações de NO3
-  e, também, por serem processos de 

tratamento de custos elevados, inviabilizando, assim, o tratamento de água em 

comunidades com baixo poder aquisitivo (KUMAR, 2004; CHABANI et al., 2006; 

SCHOEMAN & STEYN, 2003). 

Na Tabela 3.1, apresentam-se os diferentes tipos de tratamento para 

remoção/redução do íon nitrato em águas, bem como suas vantagens e 

desvantagens. 
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Tabela 3. 1. Comparação das principais tecnologias utilizadas na remoção/redução 
de nitrato em águas 

Troca iônica 

Exige descarte de resíduos. 

Os efeitos do pH e temperatura não influenciam. 

Aproximadamente 90 % de eficácia pode ser alcançada. 

Custo operacional médio. 

Osmose reversa 

Disposição de grande quantidade de concentrado. 

Os efeitos do pH e temperatura não influenciam. 

>95% de eficácia pode ser alcançado. 

Alto custo operacional. 

Adsorção 

Requer custo para eliminação do adsorvente saturado. 

pH e a temperatura influenciam. 

Pós tratamento normalmente não é necessário. 

A eficiência de remoção varia conforme o adsorvente. 

Médio custo operacional. 

Métodos químicos 

Os efeitos do pH e temperatura são importantes. 

Pós-tratamento é necessário devido a formação de 

subprodutos. 

Eficiência máxima relatada >60-70%. 

Alto custo operacional. 

Métodos biológicos 

Os efeitos da temperatura são importantes. 

Pós-tratamento é necessário devido aos microorganismos. 

>99% de eficiência pode ser alcançada. 

Médio custo operacional. 

Fonte: BHATNAGAR & SILLANPAAB, (2011) 

 

3.6.1. USO DAS SEMENTES DA ESPÉCIE MORINGA OLEIFERA LAM 

NO TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

Dentre as espécies da família Moringaceae, a Moringa oleifera Lam, 

destaca-se por possuir diferentes usos, principalmente no tratamento de água de 

abastecimento. Esta planta é nativa da Índia e amplamente cultivada nos trópicos 

de todo o mundo (KARADI et al., 2006). Cresce rapidamente sendo capaz de 

sobreviver em solos pobres, requerendo o mínimo de atenção, e em longos 

períodos de seca (MCCONNACHIE et al., 1999). 
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As árvores de moringa podem alcançar 4m de altura, gerando flores e 

frutos em um ano (Figura 3.2); múltiplas colheitas de sementes são possíveis em 

muitas partes do mundo. Possui significante importância econômica na indústria e 

na medicina (MAKKAR & BECKER, 1996). Nas Filipinas, as folhas jovens, flores e 

vagens verdes são comuns na dieta (GUEVARA et al., 1999); é usada 

medicinalmente em Guinea, La Reunion, Madagascar, Guiana e Burma (KARADI 

et al., 2006); são consumidas por populações do sudoeste da Ásia que acreditam 

ter efeitos benéficos na visão (LIU et al., 2007). 

As folhas são boas fontes protéicas e não contém taninos, lectinas ou 

inibidores de tripsina, possuem hormônios promotores do crescimento (MAKKAR 

& BECKER, 1996), atividade contra a infecção por vírus herpes simplex tipo 1 

(LIPIPUN et al., 2003). Possuem, também, atividade antioxidante (IQBAL & 

BHANGER, 2006; LAKO et al., 2007) e são ricas em polifenóis totais, quercetina, 

campferol e β-caroteno, além de possuírem alto conteúdo de proteína, em torno 

de 27% e são ricas em vitaminas A e C, cálcio, ferro e fósforo. (LAKO et al., 

2007).  

TAHILIANI & KAR (1999) mostraram que o extrato aquoso de folhas de 

moringa em baixa concentração pode ser usado para regulação do 

hipertiroidismo; Richter et al. (2003) observaram que as folhas também podem ser 

usadas para alimentar tilápias do Nilo, substituindo 10% da dieta protéica sem 

alterar significantemente o crescimento desses peixes. Vacas alimentadas com 

folhagens de Moringa tiveram aumento na produção sem alteração na 

composição de leite (SANCHEZ et al., 2006). A Figura 3.2 ilustra a Moringa 

oleifera Lam. 

 

Figura 3. 2. Moringa oleifera Lam - fazenda experimental, UEM, Maringá-Pr 2011. A: árvores; 

B: flores C: vagem e sementes. 
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As sementes são ricas em proteínas (33,9%) e lipídeos (37,2%) (BEZERRA 

et al., 2004). Permite extração de óleo, que pode ser usado para fazer sabão e 

base para cosméticos, e podem ser utilizadas também como alimentos. O óleo é 

de alta qualidade e tem valor no mercado. Um fator interessante é que as 

sementes podem ser primeiramente utilizadas para a extração do óleo, para 

depois serem empregadas no tratamento de água, sem que isso diminua a 

eficiência do princípio coagulante da Moringa oleifera Lam (ABDULKARIM et al., 

2005).. A Figura 3.6 apresenta a semente de Moringa com e sem a casca  

 

Figura 3. 3. Sementes de Moringa oleifera Lam com casca (esquerda) e sem casca (direita). 

 

No Brasil, a M. oleifera Lam existe desde o século XIX, porém é conhecida 

no estado do Maranhão somente desde 1950. No entanto, seu uso como 

coagulante só teve início a partir de 1996 no Nordeste brasileiro (GERDES, 1997). 

Atualmente, sua cultura vem sendo difundida em todo território brasileiro, devido a 

sua utilização no tratamento de água para uso doméstico. 

Segundo NDABIGENGESERE et al. (1995), as sementes de Moringa 

oleifera Lam são uma alternativa viável em substituição aos sais de alumínio, 

utilizados no tratamento de água em todo o mundo. Comparada com o alumínio, 

essas sementes não alteram significativamente o pH e a alcalinidade da água 

após o tratamento e não causam problemas de corrosão. 

Esta viabilidade é observada na pesquisa realizada por POUMAYE et al. 

(2012), que simularam o processo de tratamento convencional de água, processo 

de coagulação/floculação seguido por filtros de areia, brita e carvão ativado. 

Concluíram que o tratamento com a solução de Moringa oleífera Lam é eficaz na 

clarificação de água, mas destacaram, no entanto, que o processo de filtração se 
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faz necessário para remover a matéria orgânica introduzida pelo coagulante. A 

substituição de produtos químicos é compatível às questões ambientais. 

Atualmente, vários pesquisadores procuram identificar o composto 

responsável pela característica coagulante da semente de moringa, todavia, ainda 

não há conclusões definitivas. Sabe-se que se trata de uma proteína ou várias 

frações de proteína com propriedades coagulantes (NDABIGENGESERE et al., 

1995; OKUDA et al., 2001; GHEBREMICHAEL et al., 2005;). 

O mecanismo de coagulação/floculação causado pela proteína da Moringa 

oleifera assemelha-se ao mecanismo provado por polieletrólitos (polímeros 

orgânicos de proteínas e polissacarídeos de origem sintética ou natural). Quando 

a coagulação é realizada por polieletrólitos, não há reações de neutralização entre 

o coagulante e a água para formar complexos gelatinosos, como ocorre com 

coagulantes derivados de sais de alumínio e ferro (OKUDA et al., 2001; BORBA, 

2001). 

Isso ocorre porque esses polieletrólitos são constituídos de complexos de 

grandes cadeias moleculares, que apresentam sítios com cargas positivas ou 

negativas, com grande capacidade de adsorção de partículas ao seu redor. 

Assim, esse tipo de coagulação/floculação praticamente independe da 

alcalinidade da água, podendo ocorrer numa grande faixa de valores de pH, entre 

4,0 e 12,0 (BORBA, 2001). 

Em geral, conforme estudos, a ação coagulante das sementes da espécie 

Moringa oleifera Lam é devida a polissacarídeos com forte poder aglutinante e 

também a proteína, em especial a Lectina (SANTANA et al., 2010; SANTOS, 

2007). 

 

3.6.2. ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO 

 

O processo de adsorção é de natureza físico-química. Componentes 

presentes na fase líquida ou gasosa são transferidos para a superfície de uma 

fase sólida, sendo estes componentes que se unem à superfície chamados 

adsorvatos e a fase sólida chamada de adsorvente. A remoção das moléculas a 

partir da superfície é chamada dessorção (MASEL, 1996). 
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Segundo pesquisa realizada por BORBA (2006), durante o processo de 

adsorção ocorre a migração de componentes de uma fase para outra tendo como 

força motriz a diferença de concentrações entre o fluido e a superfície do 

adsorvente. Em geral, o adsorvente é composto de partículas que são 

empacotadas em um leito fixo por onde passa a fase fluida continuamente até que 

não haja mais transferência de massa. Visto que o adsorvato concentra-se na 

superfície do adsorvente, quanto maior for esta superfície, maior será a eficiência 

da adsorção.  

Esse fenômeno de adsorção pode ser divido em duas classes principais: 

adsorção física (fisissorção) e adsorção química (quimissorção). No entanto, em 

certas ocasiões, os dois tipos podem ocorrer simultaneamente (REYNOLDS & 

RICHARDS, 1995).  

Diferente da adsorção física, a adsorção química corresponde a uma 

interação de tipo químico, na qual os elétrons de enlace entre as moléculas e o 

sólido se reordenam e os orbitais mudam de forma, de modo similar a uma reação 

química. Mas nem sempre a alteração eletrônica é completa, no sentido dos 

enlaces químicos comuns, covalentes ou iônicos, podendo ocorrer somente uma 

modificação ou deformação parcial dos orbitais. Este processo a entalpia de 

adsorção química é muito maior que a adsorção física, com exceção de alguns 

casos, a adsorção química é exotérmica e reversível (REYNOLDS & RICHARDS, 

1995). 

Ambos os fenômenos consistem em remover diferentes compostos de 

soluções, usualmente líquidas e gasosas. Em relação aos adsorventes, 

atualmente o carvão ativado é o mais utilizado em sistemas de tratamento de 

águas para abastecimento, devido à capacidade de remover compostos que 

conferem cor, gosto e odor. Vários materiais são empregados na sua fabricação, 

tais como: madeira, casca de coco, sementes, resíduos a base de petróleo entre 

outros (REYNOLDS & RICHARDS, 1995). 

Estes sólidos são materiais carbonosos porosos que apresentam uma 

forma microcristalina, não grafítica, que sofreram um processamento para 

aumentar a porosidade interna. Uma vez ativado, o carvão apresenta uma 

porosidade interna comparável a uma rede de túneis que se bifurcam em canais 

menores e assim sucessivamente. Estas porosidades são classificadas conforme 

o tamanho em macro, meso e microporosidades (LETTERMAN, 1999).  
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No Brasil, predominantemente, empregam-se madeira, carvão betuminoso 

e subbetuminoso, osso e casca de coco. Uma vez preparada a granulometria 

desejada, a produção envolve, basicamente, a carbonização e ativação (ou 

oxidação) para desenvolvimento dos poros internos. A carbonização ou pirólise é 

usualmente feita na ausência de ar, em temperaturas compreendidas entre 500-

800ºC, enquanto a ativação é realizada com gases oxidantes em temperaturas 

variando de 800 a 900ºC (DI BERNARDO, 2005). 

Vários estudos demonstram que a modificação da superfície do carvão 

ativado melhora a eficiência de adsorção de diferentes adsorvatos. GOMES-

SERRANO et al. (1998) estudaram a modificação de carvões ativados comerciais, 

empregando o SO2  e H2S sob diferentes condições de temperatura objetivando a 

remoção de metais, concluíram que estas modificações promovem alta eficiência 

para remoção de mercúrio.  

HARO & FERIS (2011) avaliaram a remoção de íons nitrato com auxílio de 

carvão ativado modificado com CaCl2, e concluíram que o aumento da 

concentração de cloreto de cálcio implica no aumento de sorção, alcançando 

valores superiores a 60% de remoção de nitrato.  

Conforme revisão de adsorventes emergentes para remoção de nitrato de 

água, realizado por BHATNARAGA & SILLANPAAB (2011), onde listaram 

diversos adsorventes modificados por ácidos, hidróxidos, cloretos etc., dentre eles 

carvão ativado proveniente de casca de coco, derivados de madeira, ossos e 

resíduos industriais, concluíram que, geralmente, as melhores sorções são as 

obtidas quando o adsorvente, após modicado, possui cargas de superfície 

positivas, aumentando, assim, a sorção de nitrato com carga negativa.  

Os mesmos autores citam, ainda, que a remoção deste íon é dependente 

de diferentes fatores, tais como: ajuste de pH, concentração de nitrato na água, 

concorrência com outros íons presentes na água, otimização da dose do 

adsorvente, funcionamento adequado dos equipamentos suportes, bem como a 

manutenção constante destes equipamentos. No entanto, não se pode ignorar o 

fator custo para cada processo. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

Segundo estimativa do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA (IBGE) (2010), Maringá, em 2010, tinha uma população de 

357.077 habitantes. O município possui uma área de 489,76 km², localiza-se na 

região Sul do Brasil, ao Norte do estado do Paraná, entre as coordenadas 23° 15’ 

15” e 23° 33’ 27” de latitude Sul e 51° 50’ 05” e 52° 05’ 59” de longitude Oeste. 

Maringá possui uma altitude de 555 metros acima do nível do mar, clima 

subtropical úmido, mesotérmico e a área do município está localizada em um 

divisor de águas das bacias dos rios Pirapó e Ivaí. A água subterrânea, que 

atualmente é utilizada, provém do sistema de aquífero Serra Geral (entre 40 a 800 

metros) e, abaixo, o sistema de aquífero Guarani (ANDREOLI et al., 2000).  

A região é constituída de uma área de transição entre nitossolo vermelho 

eutroférrico com textura argilosa, derivado do basalto e latossolo vermelho, 

textura média, derivado do arenito da Formação Caiuá, de coloração avermelhada 

e baixos teores de ferro. A vegetação original é a antiga floresta estacional 

semidecidual submontana que ocupava todo norte do Paraná e que hoje 

encontra-se totalmente desflorestada (SANTOS et al., 2007).  

Neste contexto, participaram do estudo 19 propriedades rurais produtoras 

de hortaliças que estavam cadastradas na EMATER de Maringá, PR, 12 edifícios, 

um posto de combustível e uma aldeia indígena, estudo cujos proprietários rurais, 

síndicos dos edifícios e o chefe da aldeia indígena concordaram em participar. É 

importante ressaltar que em alguns locais estão presentes mais de uma fonte, 

nascente, poço cacimba e/ou poço tubular profundo. 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA DA 

REGIÃO DE MARINGÁ – PR 

 

As coletas de água foram realizadas entre outubro de 2011 e abril de 2012. 

Em cada local foi coletada uma amostra de água, utilizada na caracterização. As 
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amostragens foram realizadas com galões de polipropileno previamente limpos e 

desinfetados com álcool 70%. 

Estas amostras foram encaminhadas ao laboratório de gestão controle e 

preservação ambiental da Universidade Estadual de Maringá, onde foram 

submetidas às análises físico-químicas, em relação aos parâmetros: turbidez, cor, 

pH, dureza, sólidos dissolvidos totais, nitrato nitrito, amônia e fósforo total. (Tabela 

4.1). 

 

Tabela 4. 1. Parâmetros e metodologias utilizadas nas análises físico-químicas. 

Parâmetros Metodologia/Equipamentos Fonte 

Turbidez (NTU) Determinada em Turbidímetro portátil 
HACH – modelo 2100P 

Standard Methods (APHA, 
2005) 

Cor aparente (mg 
PtCo L

-1
) 

Espectrofotômetro HACH DR 2010, 
método 8025, programa 120, comprimento 
de onda de 455 nm, por comparação visual 
com padrão de cobalto-platina 

Standard Methods (APHA, 
2005); 

pH Por meio de pH-metro Digimed DM-2 Metodologia descrita no 
manual do aparelho 

Nutrientes: amônia, 
nitrito, nitrato e 
fósforo total (mg L

-

1
) 

Espectrofotômetro HACH DR/2010, por 
meio de KIT’s-HACH, 

Standard Methods (APHA, 
2005). 

 

Dureza total (mg/ 
CaCO3 L

-1
) 

Método titulométrico com EDTA Standard Methods (APHA, 
2005) 

Sólidos dissolvidos 
totais (mg L

-1
) 

Método gravimétrico Standard Methods (APHA, 
2005) 

 

Os resultados das análises foram comparados com os parâmetros 

estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde Nº 2914 de 12/12/2011, que 

estabelece os padrões de potabilidade da água para consumo humano. 

 

4.3. PREPARO DA SOLUÇÃO COAGULANTE MORINGA OLEIFERA LAM 

 

Foram utilizadas no preparo da solução coagulante sementes da planta 

Moringa oleifera Lam, que foram coletadas na fazenda experimental da 

Universidade Estadual de Maringá e encaminhadas ao laboratório de gestão 

controle e preservação ambiental da mesma instituição, onde foram descascadas 
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e selecionadas as sementes sadias e maiores. Com estas, foi possível elaborar 

dois extratos brutos, um com solução salina de NaCl à 1 mol L-1 e o outro com 

água destilada, ambos com auxílio de um liquidificador (turbólise) na 

concentração de 5 % de sementes de MO.  

 

4.4. ENSAIOS DE COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO COM MORINGA EM 

ÁGUA SUBTERRÂNEA 

 

A caracterização da água subterrânea da região de Maringá – PR 

possibilitou localizar fontes com diferentes concentrações de nitrato. Entre estas, 

foram selecionadas fontes contendo 10, 25, 45 e 60 mg NO3
-, é importante 

ressaltar que a fonte forneceu água (amostras) com estas concentrações, o que 

possibilitou trabalhar com água in natura contendo este íon, a fim de observar o 

comportamento que as sementes de MO apresentam em diferentes 

concentrações de NO3
-. 

Os ensaios de coagulação/floculação foram realizados em equipamento jar 

test com capacidade de 6 jarros. As dosagens do extrato das sementes (salino e 

aquoso) foram de 250, 500, 750, 1000, 3000, 5000, 7000, 9000 e 11000 mg L-1 

(MADRONA et al., 2010).  

As condições de coagulação/floculação em equipamento jar test foram: 

velocidade de mistura rápida de 100 rpm com tempo de agitação de 3 minutos, 

velocidade de mistura lenta de 10 rpm com tempo de agitação de 15 minutos, e 

tempo de repouso/sedimentação de 60 minutos (MADRONA et al., 2010).  

Após a coagulação/floculação foram retiradas alíquotas do sobrenadante 

de cada jarro e realizadas as análises do íon nitrato e turbidez. Assim, foi possível 

identificar a dosagem do extrato das sementes de Moringa oleifera Lam (aquoso e 

salino) mais eficiente na remoção de íon em diferentes concentrações, nas 

amostras estudadas.  



 

 
 

42 

 

4.5. TRATAMENTO COMBINADO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA POR 

COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO/FILTRAÇÃO/ADSORÇÃO  

 

Nesta etapa, foram realizados dois tipos de tratamento: tratamento 

combinado de coagulação/floculação (extrato salino e aquoso de Moringa oleifera 

Lam) em equipamento jar test seguido por filtração, e o tratamento apenas por 

filtração com a água sem contato com coagulante MO. Ambos os tratamentos 

foram realizados com água proveniente da fonte que apresentou a maior 

concentração de nitrato (60 mg L-1), a fim de verificar o enquadramento deste 

parâmetro junto à Portaria do Ministério da Saúde 2914 de 2011.  

Nestes tratamentos, foram utilizados dois tipos de filtros lentos domésticos, 

gentilmente cedidos pela PURIFIC DO BRASIL®, sendo: filtro com carvão ativado 

e filtro de camadas contendo quartzo, carvão ativado com prata coloidal e carvão 

ativado puro (granulometrias entre 28 a 32 mesh). No total, foram realizados seis 

ensaios, conforme ilustrado na Figura 4.1.  

 

Figura 4. 1. Fluxograma do tratamento combinado e tratamento por filtração 

 

A Figura 4.2, ilustra os equipamentos utilizados para filtração/adsorção. 
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Figura 4. 2: A - Conjunto de equipamentos utilizado; B – Refil de camadas com quartzo, 

carvão ativado com prata coloidal e camada de carvão ativado; C - Refil de carvão ativado. 

 

Conforme ilustrado na figura 4.2, o quadrante A caracteriza os 

equipamentos utilizados no experimento, estes possibilitam instalar refis com 

diferentes meio filtrantes (quadrante B e C). Nestes equipamentos, estão 

presentes dois compartimentos, um superior e outro inferior, sendo que no 

superior é adicionada água a ser tratada, onde flui por gravidade entre o refil em 

estudo até chegar o compartimento inferior, no qual é armazenada a água tratada. 

Neste ultimo compartimento encontra-se presente uma torneira para a captação 

de água tratada, e no qual foi adaptado um segundo reservatório com objetivo de 

aumentar o volume de armazenamento.  

Os ensaios de filtração/adsorção foram realizados com base na norma 

NBR 15176 de 2004 que regulamenta ensaios para aparelhos destinados à 

melhoria da qualidade da água de uso doméstico (aparelho por gravidade), e com 

as recomendações do fabricante (PURIFIC DO BRASIL®). Os filtros utilizados 

possuem vida útil para 600 litros de água ou 6 meses de uso, no total foram 

filtrados 600 litros em cada filtro, nestes, quatro análises, em três momentos 

foram realizadas: no início (10 e 30 litros), meio (300 litros) e fim da vida útil (600 

litros). Cada ensaio teve o período de no máximo 2 meses de duração. A Figura 

4.3, a seguir, ilustra estas quatro coletas durante cada ensaio. 
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Figura 4. 3. Fluxograma das etapas da filtração 

 

Após estas etapas, os resultados das análises de nitrato e turbidez 

(análises 1ª, 2ª, 3ª e 4ª) foram comparados com a Portaria do Ministério da Saúde 

nº 2914 de 12/12/201. Assim, foi possível avaliar se os tratamentos propostos 

bem como a possibilidade de utilizá-los com sucesso, nas fontes estudadas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No total, foram realizadas 38 amostragens em 19 propriedades rurais, 12 

condomínios, em uma terra indígena e em um posto de combustível. Nestes 

locais a água é utilizada para consumo humano e/ou irrigação, provenientes de 

poços tubulares profundos (P.T.P.), poços cacimbas (P.C.) e nascentes (N). É 

importante ressaltar que na propriedade rural 2, propriedade rural 11 e na terra 

indígena, estão presentes mais de uma fonte de água, em que, também foram 

realizadas amostragens, conforme ilustrado na Tabela 5.1.  

Todas as amostras foram encaminhadas ao laboratório de gestão controle 

e preservação ambiental da universidade estadual de Maringá, onde foram 

caracterizadas por meio de análises físico-químicas. Os parâmetros analisados 

foram: cor aparente, turbidez, pH, sólidos, dureza, sólidos dissolvidos totais, 

amônia, nitrito, fósforo total e o nitrato. Os resultados destas análises são 

apresentados na Tabela 5.1 a seguir.  
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Tabela 5. 1. Resultado das análises físico-químicas de propriedades rurais. 

 
 Cor 

Aparente 
(uH) 

Turbidez 
(UNT) 

Dureza (mg 
CaCO3 L

-1
) 

pH 
Sólidos 
Totais 

(mg L
-1

) 

Amônia (mg 
L

-1
 de NH3) 

Nitrato (mg L
-1

) Nitrito 
(mg L

-1
 de 

NO2
-
N) 

Fósforo total 
(mg L

-1
 de P) 

Amostra NO3
-
N NO3

-
 

P.R. 1
 

1 - P.T.P. 5 0,61 50 7,1 229 0,07 3,7 1,4 0,003 0 

P.R. 2 
2 - P.C. 4,5 0,63 74 6,28 300 0 1,6 6,95 0,003 0 

3 - P.T.P. 0 0,54 - 7,04 200 0,205 3,2 14,15 0,007 0,44 

P.R. 3 4 - P.T.P. 11 1,29 60 7 253 0,002 0 0 0,003 0,08 

P.R. 4 5 - P.T.P. 2 0,91 94 7,27 384 0.005 0 0 0,005 0,06 

P.R. 5 6 - N. 38,5* 7,6* 90 7,15 527 0,085 1,25 5,5 0,006 0 

P.R. 6 7 - P.T.P. 2 0,2 46 7,5 220 0 0 1,8 0,003 0,1 

P.R.7 8 - P.T.P. 10 0,94 50 8,05 268 0,07 1,6 7 0,006 0,07 

P.R. 8 9 - P.T.P. 0 0,87 72 6,5 388 0,005 1,7 7,5 0,002 0,12 

P.R. 9 10 - P.C. 19* 3,58 80 7,12 291 0,065 1,25 6,65 0,004 0,04 

P.R.10 11 - P.T.P. 5 0,61 50 7,1 229 0,07 3,7 1,4 0,003 0 

C.: Condomínio; TI: Terra indígena; P.: Posto combustível; *:Fora lim. Port. 2914/2011; P.C: Poço cacimba; P.T.P: Poço tubular profundo; N.: Nascente.
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Continuação Tabela 5.1. 

 
Amostra 

Cor 
Aparente 

(uH) 

Turbidez 
(UNT) 

Dureza (mg 
CaCO3 L

-1
) 

pH 
Sólidos 
Totais 

(mg L
-1

) 

Amônia 
(mg L

-1
 de 

NH3) 

Nitrato (mg L
-1

) Nitrito (mg 
L

-1
 de NO2

-

N) 

Fósforo 
total (mg 
L

-1
 de P)  NO3

-
N NO3

-
 

P.R.11 
12 - P.C. 3 0,75 68,5 7,76 0 0,21 0 0 0,005 0,22 

13 - P.T.P. 0 0,42 67 7,3 44,6 0 1,1 4,8 0,004 0,28 

P.R.12 14 - P.C. 0 0,78 90 7,37 58,6 0 0 0 0,001 0 

P.R.13 15 - P.C. 10 1,71 130 7,15 150 0 2,2 11 0,014 0,47 

P.R.14 16 - P.C. 18* 0,4 106,75 7,2 - 0 5,3 25 0,004 0,28 

P.R.15 17 - P.C. 15 1,7 108 6,4 42 0,06 1,2 6,3 0,004 0,28 

P.R.16 18 - P.C. 19* 0,4 32 6,61 234 0 1,4 6,5 0,004 0,84 

P.R.17 19 - P.T.P. 0 0,6 3,5 7,1 82 0,25 2,5 11 0,003 0,14 

P.R.18 20 - P.C. 10 0 - 6,8 - 0,28 10,2* 45* 0,005 0,2 

P.R.19 21 - P.C. 12 0,8 - 6,9 - 0,02 11,3* 50* 0,003 0 

C. 1
 

22 - P.T.P. 4 0,61 - 6,6 120 0 2,6 10 0 0,05 

C. 2 23 - P.T.P. 4,5 0,41 - 6,8 150 0,02 3,5 15 0 0.07 

C. 3 24 - P.T.P. 3 0,39 - 8,07 152 0,01 1,5 6,4 0 0,13 

C. 4 25 - P.T.P. 3 0,26 - 8,6 122 0,01 0,5 2,1 0 0,23 

C. 5 26 - P.T.P. 10 1,1 - 7 220 0 4,3 18 0 0,2 

C. 6 27 - P.T.P. 24 3 - 7 - 0,03 2,7 12 0 0 

C.: Condomínio; TI: Terra indígena; P.: Posto combustível; *:Fora lim. Port. 2914/2011; P.C: Poço cacimba; P.T.P: Poço tubular profundo; N.: Nascente.
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Continuação Tabela 5.1. 

 Amostra 
Cor 

Aparente 
(uH) 

Turbidez 
(UNT) 

Dureza 
(mg 

CaCO3 L
-1

) 
pH 

Sólidos 
Totais 

(mg L
-1

) 

Amônia (mg 
L

-1 
de NH3) 

Nitrato (mg L
-1

) 
Nitrito (mg L

-1
 

de NO2
-
N) 

Fósforo  total      
(mg L

-1
 de P) 

NO3
-
N NO3

-
 

C. 7 28 - P.T.P. 8 0,55 - 8,16 150 0,01 0,9 3,9 0,001 0,02 

C. 8 29 - P.T.P. 0 0,4 - 7,7 133 0,03 1,2 5 0,002 0,56 

C. 9 30 - P.T.P. 5 0,4 - 7,3 - 0 3 13 0,001 0 

C. 10 31 - P.T.P. 10 0,5 - 6,7 153 0,03 0,7 2,6 0,004 0,01 

C. 11 32 - P.T.P. 5 0,4 - 7,3 - 0 3 13 0,001 0 

C. 12 33 - P.T.P. 9 0,52 - 7,62 142 0 1,2 10 0,001 0,4 

TI 

34 - P.T.P. 7 1,74 4,5 7,75 105,67 0 0 0 0,002 0 

35 - N. 69* 12* 4 7,95 433 0 0 0 0,002 0 

36 - N. 35* 5,45* 6,25 7,75 454 0 0 0 0,002 0 

37 - N. 67* 8* 5 6.35 297 0 0 0,5 0,001 0,17 

P. 38 - P.C. 22 2 11,2 6,9 179 0,03 13,6* 60* 0,02 0 

      C.: Condomínio; TI: Terra indígena; P.: Posto combustível; *:Fora lim. Port. 2914/2011; P.C: Poço cacimba; P.T.P: Poço tubular profundo; N.: Nascente. 
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De acordo com a Tabela 5.1, em algumas amostras os resultados de cor, 

turbidez e nitrato estão acima do limite permitido pela Portaria do Ministério da 

Saúde Nº 2914 de 12/12/2011. Provenientes das propriedades rurais 5 (6 - N.), 9 

(10 - P.C.), 14 (16 - P.C.), 16 (18 - P.C.), e três nascentes utilizadas na terra 

indígena (35 - N., 36 - N., 37 - N.). 

As amostras 6 - N., 10 - P.C., 18 - P.C., 16 - P.C., 35 - N., 36 - N., e 37 - N. 

coletadas em nascentes e poços cacimbas, apresentam valores de cor aparente 

e/ou turbidez inadequados para o consumo humano.  

Em geral, menores valores de cor e turbidez foram obtidos nas amostras 

provenientes dos poços tubulares profundos. De acordo com OTENIO et al. 

(2007), águas provenientes destas fontes, por não estarem tão expostas aos 

ventos, chuvas, poeiras, folhas, raízes entre outros fatores, refletem em menores 

unidades de turbidez e cor, como observado no presente estudo. RICHTER et al. 

(2003) cita que a presença de substâncias dissolvidas ou em suspensão altera a 

cor da água, devido a ácidos húmicos e tanino, originados pela decomposição de 

vegetais ou fontes antrópicas. 

Em relação aos compostos nitrogenados (amônia, nitrito e nitrato), é nítido 

a presença e oscilação na concentração do íon nitrato, 0 a 60 mg L-1 de NO3
-, 

constatado resultados incoerentes para fins potáveis em três fontes, propriedade 

rural 18 (45 mg de NO3
-), propriedade rural 19 (50 mg de NO3

-) e a fonte presente 

no posto de combustível (60 mg de NO3
-), todas provenientes de poço cacimba.  

Resultados semelhantes foram obtidos por VARNIER et al. (2010), que 

constataram diferentes concentrações de nitrato na água do sistema de aquífero 

Bauru na região de Marília – SP, entre 0 a 16,9 mg L-1 de N-NO-
3, equivalente 

entre 0 a 74,8 mg L-1 de NO-
3. Os autores sugerem que a contaminação está 

relacionada aos sistemas de esgotamento sanitário (fossas antigas e vazamentos 

na rede coletora de esgotos), pois a presença deste íon, em maiores 

concentrações, ocorre predominantemente nas áreas de ocupação urbana mais 

antiga. 

No entanto, determinar a origem desta contaminação em corpos d’água é 

uma tarefa complexa. Pois é necessário estudar isótopos, fármacos e químicos 

em conjunto, esta técnica possibilita diferenciar entre as principais fontes de 

contaminação (esgoto doméstico, fertilizantes, efluente industrial etc.) por meio de 

indicadores químicos de marcação tais como os produtos farmacêuticos, 
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veterinários, alimentares entre outros, bem como os resultados isotópicos 

(FENECH et al., 2012).  

VON SPERLING (1996) cita que concentrações acima de 3 mg L-1 de N-

NO3
-  equivalente a 13,3 mg L-1 de NO3

- estão relacionadas com a contaminação  

antrópica, provenientes de despejos domésticos, despejos industriais, 

excrementos de animais e fertilizantes.  

Este risco, contaminação de águas subterrâneas por nitrato, depende tanto 

da entrada deste íon na superfície do solo quanto o grau em que um aquífero é 

vulnerável à lixiviação (tipo de solo, rochas etc.) bem como a dinâmica hídrica de 

cada aquífero (NOLAN et al., 1997). 

Contudo, o estudo físico–químico destas amostras objetivou apenas 

observar alguns parâmetros presentes na água subterrânea da região de Maringá 

– PR, com maior atenção à concentração de nitrato. Atualmente, estudos e 

acompanhamento científicos da água subterrânea da região de Maringá – PR, 

ainda são escassos.  

No presente estudo verificou-se que a água subterrânea pode ser um fator 

de risco a saúde humana, assim, estes resultados demonstram a necessidade de 

futuros estudos, relacionados com o acompanhamento científico da qualidade 

destas águas na região de Maringá - PR. 

 

5.1. ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE REDUÇÃO/REMOÇÃO DE NITRATO 

UTILIZANDO MORINGA OLEIFERA LAM 

 

5.1.1. ENSAIOS DE COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO COM ÁGUA 

SUBTERRÂNEA 

 

 Os ensaios de coagulação/floculação foram realizados com águas in 

natura, coletadas no condomínio 12, propriedades rurais 14, 18, e no posto de 

combustível. Conforme apresentado na Tabela 5.1, a água proveniente destas 

fontes já possuem o íon nitrato nas concentrações 10, 25, 45 e 60 mg L-1 de NO3
-, 

respectivamente.  
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 Estas fontes foram escolhida com objetivo de observar o comportamento 

de remoção do nitrato com a Moringa oleifera Lam, no intervalo de 10 a 60 mg L-1 

de NO3
-, em que 60 mg L-1 foi a concentração mais alta encontrada na região.   

 Os resultados estão apresentados a seguir, conforme a concentração de 

nitrato presente na água (10, 25, 45 e 60 mg L-1) 

 

Água subterrânea com a presença de 10 mg L-1  de NO3
- 

 

As Tabelas 5.2 e 5.3 apresentam os resultados dos ensaios de 

coagulação/floculação utilizando o coagulante Moringa oleifera Lam, com o 

extrato aquoso e salino, respectivamente. 

 

Tabela 5. 2. Remoção do íon nitrato com extrato aquoso de Moringa oleifera Lam em água 
subterrânea com 10 mg L-1 de NO3

-
 

Conc. MO 
(mg L

-1
) 

Conc. NO3
-
 

(mg L
-1

) final 
Turbidez 

inicial (NTU) 
Turbidez 

final (NTU) 
Remoção de NO3

-
 (%) 

0 5,6 2 5 44 

500 5,3 2 11 47 

750 4,4 2 8 56 

1000 4,8 2 11 52 

3000 5,7 2 26 43 

5000 7,4 2 43 26 

7000 8,7 2 107 13 

9000 10 2 142 0 

11000 9 2 155 10 

MO: Moringa oleifera Lam 
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Tabela 5. 3. Remoção do nitrato com extrato salino de Moringa oleifera Lam em 
água subterrânea com 10 mg L-1 de NO3

- 

Conc. MO (mg 
L

-1
) 

Conc. NO3
-
 

(mg L
-1

) final 
Turbidez 

inicial (NTU) 
Turbidez 

final (NTU) 
Remoção de NO3

-
 (%) 

250 5,3 4 52 47 

500 5,1 4 46 49 

750 4,3 4 56 57 

1000 5 4 48 50 

3000 4,7 4 100 53 

5000 6,2 4 90 38 

7000 8,5 4 197 15 

9000 8,5 4 200 15 

11000 8,3 4 150 17 

MO: Moringa oleifera Lam 

 

Observando as Tabelas 5.2 e 5.3, nota-se que a melhor remoção foi 57% e 

residual de 4,3 mg L-1 de NO3 com o extrato salino.  Enquanto a melhor remoção 

com o extrato aquoso foi de 56 % e residual de 4,4 mg L-1 de  NO3
-, nas dosagens 

de 750 mg L-1, em ambos os ensaios.   

Nos dois tratamentos, o aumento da concentração de Moringa aquosa ou 

salina adicionada nas amostras, não promoveu a diminuição de nitrato, pelo 

contrário, influenciou no aumento de turbidez, e menores remoções íon.  

 

Água subterrânea com a presença de 25 mg L-1  de NO3
- 

 

Os resultados dos ensaios de coagulação/floculação com o extrato das 

sementes de Moringa oleifera Lam em meio aquoso são apresentados na Tabela 

5.4. 

 

Tabela 5. 4. Remoção do íon nitrato com extrato aquoso de Moringa oleifera Lam 
em água subterrânea com 25 mg L-1 de NO3

- 

 

Conc. MO 
(mg L

-1
) 

 

Conc. NO3
-
 (mg 

L
-1

) final 
Turbidez inicial 

(NTU) 

Turbidez  

final (NTU) 

Remoção de 

NO3
-
 (%) 

250,0 14,5 3,0 23,0 42,0 

500,0 15,0 3,0 15,0 40,0 

750,0 12,2 3,0 28,0 51,2 

1000,0 11,5 3,0 20,0 54,0 

MO: Moringa oleífera Lam  
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Continuação Tabela 5. 4 

3000,0 16,8 3,0 68,0 32,8 

5000,0 20,0 3,0 87,0 20,0 

7000,0 19,0 3,0 127,0 24,0 

9000,0 18,0 3,0 187,0 28,0 

11000,0 19,0 3,0 269,0 24,0 

MO: Moringa oleífera Lam  

 

Conforme Tabela 5.4, a melhor remoção de nitrato foi de 54 % com 

residual de 11,5 mg L-1, na concentração de 1000 mg L-1 de Moringa.  Semelhante 

aos resultados obtidos nos ensaios com a água contento 10 mg L-1 de nitrato, o 

extrato de Moringa promoveu o aumento de turbidez, obtendo valores acima dos 

limites estabelecidos pela Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde de 2011. 

Os resultados do ensaio com água in natura contendo íon nitrato em 

concentração de 25 mg L-1 submetida ao processo de coagulação/floculação 

utilizando o extrato salino de Moringa são apresentados na Tabela 5.5. 

 

Tabela 5. 5. Remoção do íon nitrato com extrato salino de Moringa oleifera Lam em 
água subterrânea com 25 mg L-1 de NO3

- 

Conc. MO (mg 
L

-1
) 

Conc. NO3
-
 

(mg L
-1

) final 
Turbidez inicial 

(NTU) 
Turbidez final 

(NTU) 
Remoção de 

NO3
-
 (%) 

250 11,5 4,0 43,0 54.0 

500 9,3 4,0 59,0 63,0 

750 8,7 4,0 80,0 65,0 

1000 8,6 4,0 108,0 66,0 

3000 10,6 4,0 135,0 58,0 

5000 12,8 4,0 210,0 49,0 

7000 12,6 4,0 445,0 50,0 

9000 12,8 4,0 520,0 49,0 

11000 10,0 4,0 680,0 60,0 

 MO: Moringa oleífera Lam 

 

Na Tabela 5.5 verifica-se que as melhores remoções de nitrato estão entre 

as concentrações de 500 a 1000 mg L-1 do extrato salino de Moringa, com 

remoções de 63 a 66 % e residual entre 9,3 a 9,6 do íon nitrato, respectivamente.  

Neste ensaio, a turbidez também aumenta conforme eleva a concentração do 

coagulante Moringa, no meio reacional. 

  



 

 
 

54 

Água subterrânea com a presença de 45 mg L-1 de NO3
- 

 

Os resultados dos ensaios de coagulação/floculação com o extrato das 

sementes de Moringa oleifera Lam em meio aquoso são apresentados na Tabela 

5.6. 

 
Tabela 5. 6. Remoção do nitrato com extrato aquoso Moringa oleifera Lam em água 
subterrânea com 45 mg L-1 de NO3- 

Conc. MO (mg 
L

-1
) 

Conc. NO3
-
  

final (mg L
-1

) 

 

Turbidez 
inicial (NTU) 

Turbidez 
final (NTU) 

Remoção de 
NO3

-
 (%) 

250 18,7 2 24 58 

500 20 2 29 56 

750 15,2 2 21 66 

1000 15 2 52 67 

3000 16,4 2 92 64 

5000 16,3 2 180 64 

7000 20 2 385 56 

9000 16,5 2 496 63 

11000 16 2 542 64 

MO: Moringa oleífera Lam 

 

Conforme Tabela 5.6 as melhores remoções do íon nitrato estão entre 750 

a 1000 mg L-1 de MO, com remoções de 66 a 67 % e residual de nitrato de 15,2 e 

15 mg L-1, respectivamente, com a menor turbidez encontrada na concentração de 

750 mg L-1 (21 NTU). 

A Tabela 5.7 apresenta os resultados do ensaio realizado com o extrato de 

MO extraída em solução salina. 

 

Tabela 5. 7. Remoção do íon nitrato com extrato salino de Moringa oleifera Lam em 

água subterrânea com 45 mg L-1 de NO3
- 

Conc. MO (mg 
L

-1
) 

Conc. NO3
-
 

final (mg L
-1

) 
Turbidez 

inicial (NTU) 
Turbidez 

final (NTU) 
Remoção de NO3

-
 

(%) 

250 15 3 70 67 

500 12,5 3 34 72 

750 10,1 3 40 78 

1000 8,1 3 29 82 

3000 7,2 3 93 84 
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Continuação Tabela 5.7 

5000 6,5 3 91 86 

7000 6,7 3 94 85 

9000 6,9 3 120 85 

11000 8,5 3 475 81 

MO: Moringa oleifera Lam 

 

Conforme Tabela 5.7, verifica-se que a melhor remoção do íon nitrato foi de 

86% com residual de 6,5 mg L-1, em concentração de 5000 mg L-1 do extrato de 

MO. No entanto, o ponto ótimo considerado para a presente concentração 

corresponde à concentração de 1000 mg L-1 de Moringa oleífera Lam, devido a 

presença de turbidez residual e menor volume de coagulante a ser introduzido no 

meio reacional. 

 

Água subterrânea in natura com a presença de 60 mg L-1 de NO3
-: 

 

Na Tabela 5.8, a seguir, são apresentados os resultados dos ensaios com 

o extrato das sementes de Moringa oleifera Lam em meio aquoso. 

 

Tabela 5. 8. Resultado do ensaio de coagulação/floculação com extrato das 
sementes de Moringa oleifera Lam - meio aquoso, em água subterrânea contendo 
60 mgL-1 de NO3

- 

Conc. MO (mg 
L

-1
) 

Conc. NO3
-
 final 

(mgL
-1

) 
Turbidez 

inicial (NTU) 
Turbidez 

final (NTU) 
Remoção de NO3

-
 (%) 

250 33 2 25 45 

500 25,4 2 27 58 

750 19,4 2 25 68 

1000 16,6 2 54 72 

3000 16,4 2 89 73 

5000 17,5 2 187 71 

7000 21,2 2 386 65 

9000 16,9 2 495 72 

11000 19 2 539 68 

13000 20,1 2 679 67 

15000 20,1 2 750 67 

MO: Moringa oleífera Lam 
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Conforme Tabela 5.8, a melhor remoção de nitrato foi 73% na 

concentração de 3000 mg L-1 de MO, com residual de 16,4 mg L-1 de NO3
-, valor 

satisfatório em relação ao limite de 45 mg L-1  de NO3
- estabelecido pela Portaria 

do Ministério da Saúde de 2011. No entanto a turbidez aumentou 

consideravelmente para 89 NTU. 

Os resultados do ensaio de coagulação/floculação com o extrato das 

sementes de Moringa oleifera Lam em meio salino com a água subterrânea com 

60 mg L-1 NO3
- estão apresentados na Tabela 5.9. 

 

Tabela 5. 9. Remoção do íon nitrato com extrato salino de Moringa oleifera Lam em 
água subterrânea com 60 mg L-1 de NO3

- 

Conc. MO (mg L
-1

) 
Conc. NO3

-
 

final 
Turbidez inicial 

(NTU) 
Turbidez final 

(NTU) 
Remoção de NO3

-
 

(%) 

250 14 3 30 77 

500 13 3 37 78 

750 10,2 3 45 83 

1000 8,7 3 34 86 

3000 8,8 3 84 85 

5000 8,1 3 98 87 

7000 9,3 3 94 85 

9000 7,9 3 135 87 

11000 9,2 3 553 85 

MO: Moringa oleífera Lam 

 

De acordo com as Tabelas 5.8 e 5.9, nota-se que as sementes de MO 

extraídas em meio salino resulta em melhores remoções de nitrato. Segundo 

OKUDA et al (2001) quando as sementes de Moringa oleifera Lam são extraídas 

por meio de uma solução salina (NaCl 1M), sua atividade coagulante apresenta 

uma melhor eficiência. Os autores afirmam que em alguns casos a eficiência do 

processo de coagulação/floculação pode chegar a 7,4 vezes maiores, que a 

solução preparada com água destilada.   

Comparando os quatro tratamentos (10, 25, 45 e 60 mg L-1 de NO3
-), 

observa-se que quanto mais alta a concentração inicial de nitrato, maior é a 

eficiência de remoção do mesmo.  

Maiores remoções foram obtidas com as amostras contendo 45 e 60 mg L-1 

de NO3
- (86 e 87 %, respectivamente) e as menores remoções com as amostras 
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contendo 10 e 25 mg L-1 de NO3
- (57 e 66 %, respectivamente). Comportamento 

semelhante foi observado por BAZANELA (2009), que avaliou a remoção do íon 

Flúor (F-) com as sementes de Moringa oleifera Lam, o autor trabalhou com água 

contaminada com Flúor e turbidez nula. Foi observado que as amostras contendo 

maiores concentrações de flúor obtiveram maiores remoções do íon em estudo.  

Este comportamento pode ser explicado pela distância entre as moléculas 

no meio reacional, onde, concentrações mais elevadas, devido à quantidade de 

moléculas ali presentes, estão mais próximas uma das outras. Proporcionando 

maior Facilidade em trocas de cargas, seja na coagulação/floculação, 

neutralização de cargas ou adsorção, entre estas moléculas. 

KAWO & DANEJI (2011) que também avaliaram o uso das sementes de 

Moringa em pó (bruto) no tratamento de águas superficiais, porém utilizaram água 

com alta turbidez (entre 384 a 880 NTU), mas com concentrações de nitrato entre 

45 e 162,5 mg L-1 de NO3
-. Neste estudo, os autores observaram residual de 

nitrato entre 24 e 68 mg L-1, respectivamente, na água tratada, representando 

remoções em até 70%, valor similar ao obtido no presente estudo.  

Em comparação a tratamentos convencionais, o presente estudo 

demonstrou-se condizente ou ainda superior à remoção de nitrato em águas 

subterrâneas, no que tange o íon em estudo.  PESSOA & PAIVA (2008) 

obtiveram remoções de até 88 % com residual de 3,5 mg L-1, por meio de 

eletrocoagulação. FONSECA et al., (2007) obtiveram remoção de até 59 % com 

auxílio de resinas de troca iônica. 

Contudo, diferente dos tratamentos, ainda em estudo, com a MO os 

convencionais são comercializados e utilizados por profissionais da engenharia 

sanitária, ambiental, química, alimentos entre outros, visto que sua eficácia e 

segurança, em especial a saúde dos consumidores, foram, entretanto, 

comprovados cientificamente e liberados por órgãos de fiscalização/controle, 

como Agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA), Ministério da Saúde 

(MS), Instituto Brasileiro do meio ambiente (IBAMA), Organização mundial da 

saúde (OMS), entre outros. Enquanto o tratamento com a planta MO, ainda está 

em estudos científicos e não é liberada para comercialização.  

Em relação a turbidez, em todos os tratamento com solução de Moringa 

houve aumento significativo deste parâmetro, constatado que, quanto maior a 

dosagem do extrato das sementes de MO adicionado no meio reacional, maior é 



 

 
 

58 

a turbidez final. Este aumento era esperado pelo fato de inserir o extrato bruto das 

sementes, neste, estão presentes compostos ativos e também não ativos no 

processo.  

Atualmente, várias abordagens têm sido feita no aprimoramento na  

extração e isolamento destes agentes coagulantes, demonstrando resultados 

satisfatórios no tratamento de água de superfície (NDABIGENGESERE et al., 

1995; OKUDA et al., 2001; GHEBREMICHAEL et al., 2005;  GARCÍA-FAYOS et 

al., 2010). 

No entanto, a presente pesquisa, objetivou verificar o comportamento do 

extrato bruto de MO em relação ao íon nitrato presentes em águas subterrâneas. 

Neste trabalho, foi observado remoções em até 87 % e residual de 8,1 mg L-1 de 

NO3
-, constatado que o tratamento com as sementes de Moringa oleífera Lam 

pode ser viável para a remoção do íon nitrato nestas águas. Portanto, a 

continuidade do presente trabalho, relacionado com o isolamento do princípio 

ativo destas sementes é de grande importância. 

A seguir, são apresentados os resultados do tratamento realizado por 

coagulação/floculação seguido de filtração, objetivando verificar a redução de 

turbidez e nitrato. 

 

5.2. RESULTADO DOS ENSAIOS DE FILTRAÇÃO COM ÁGUA 

SUBTERRÂNEA 

 

A água utilizada nos ensaios a seguir é proveniente de poço cacimba, 

presente no posto de combustível (Tabela 5.1), onde foi encontrada a maior 

concentração de nitrato, 60 mg L-1 de NO3
-. Os resultados estão divididos 

conforme o tipo de filtro utilizado e os respectivos tratamentos avaliados.  

 

5.2.1. FILTRO DE CAMADAS CONTENDO QUARTZO, CARVÃO COM 

PRATA COLOIDAL E CARVÃO ATIVADO 

 

Os resultados dos ensaios realizados com o filtro de camadas seguem 

divididos em três tratamentos: Ensaio de coagulação/floculação com sementes de 

Moringa oleífera Lam (extrato aquoso) combinado com filtração; Ensaio de 
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coagulação/floculação com sementes de Moringa oleífera Lam (extrato salino) 

combinado com a filtração; e Ensaio de filtração com a água in natura (sem 

contato com coagulantes). 

 

Ensaio de coagulação/floculação com extrato aquoso de Moringa oleifera 

Lam combinado com filtração 

 

Após o tratamento de coagulação/floculação, o nitrato presente na água in 

natura (60 mg L-1) diminuiu para a faixa de 20 a 23 mg L-1, no entanto, a turbidez 

aumentou para 46 a 55 NTU. Após o tratamento em jar-test a água foi filtrada no 

filtro de camadas. Os resultados são apresentados na Tabela 5.10 a seguir. 

 

Tabela 5. 10. Resultados dos parâmetros pós-processo combinado 
coagulação/floculação/filtração  

Vida útil  

filtro (L) 

Turbidez antes 

da filtração 

(NTU) 

NO3 
– 
antes 

da filtração 

(mg L
-1

) 

Turbidez 

residual (NTU) 

NO3
-
  

residual (mg L
-1

) 

Remoção 

NO3
-
 (%) 

10 54,3 20 1 18 10 

30 55 20 3 19 5 

300 46 21 2 20 5 

600 47,5 23 3 22,5 2 

 

 Na Tabela 5.10, ocorreu pouca remoção do íon nitrato pelo filtro de camada 

e remoções consideráveis de turbidez, mas não atingiu o limite exigido pela 

Portaria do Ministério da Saúde nº 2914/2011 que é 1,0 NTU.  

 

Ensaio de coagulação/floculação com extrato salino de Moringa oleifera 

Lam combinado com filtração 

 

 O tratamento da água no processo de coagulação/floculação com o extrato 

salino de Moringa removeu grande parte do nitrato, de 60 a 80 % com residual 

entre 12 a 38 mg L-1  de NO3
-, mas apresentou turbidez residual variando de 38 a 

53,2 NTU. Após este processo foi realizado o ensaio de filtração, os resultados 

são apresentados na Tabela 5.11., a seguir. 
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Tabela 5. 11. Resultados dos parâmetros estudados no ensaio de filtração com 
água após tratamento com o extrato salino de Moringa  

Vida útil 
do filtro 

(L) 

Turbidez antes 
da filtração 

(NTU) 

NO3 
–  

antes 
da filtração 

(mg L
-1

) 

Turbidez 
residual (NTU) 

NO3
-
 residual 

(mg L
-1

) 
Remoção 
NO3

-
 (%) 

10 38,0 14,3 8,2 12,2 15 

30 48,1 23,5 7,0 20,4 14 

300 53,2 38,6 13,1 27,4 29 

600 46,2 12,0 9,5 11,5 4 

 

 Conforme resultados presentes na Tabela 5.11, o filtro de camadas 

contribuiu para minimizar a concentração do íon nitrato e também, principalmente, 

a turbidez da água tratada com MO. No entanto, os valores de turbidez não se 

enquadraram no limite máximo exigido para águas de consumo humano que é de 

1,0 NTU.  

 Os resultados de filtração com água pós-coagulação/floculação (Tabelas 

5.10 e 5.11), não foram suficientes para remover a turbidez residual da moringa 

adicionada. Assim, os resultados demonstram que estas metodologias ainda não 

podem ser empregadas no tratamento de águas para fins potáveis. Entretanto, 

novos estudos são necessários a fim de isolar a proteína responsável pela 

redução/remoção do íon nitrato, obtendo um extrato que proporcione menor 

turbidez residual, consequentemente, possível melhoria no processo de filtração.   

 

Ensaio de filtração com água in natura (60 mg L-1 de NO3
-) 

 

Na Tabela 5.12 são apresentados os resultados do ensaio realizado com 

refil de camadas, utilizando amostra de água bruta na concentração de 60 mg L-1 

de NO3
- e turbidez de 3 NTU.  

 

Tabela 5. 12. Resultados do ensaio de filtração com refil de camadas para os 
parâmetros estudados  

Vida útil do 
filtro (L) 

Turbidez 
antes do 

filtro (NTU) 

NO3
-
 antes 

do filtro 
(mg L

-1
) 

Turbidez 
residual 
(NTU) 

NO3
-
 

residual 
(mg L

-1
) 

Remoção NO3
-
 

pelo filtro (%) 

10 3 60 0,4 4,2 93 

30 3 60 0 40 33 

300 3 60 0,6 37 38 

600 3 60 0,5 40 33 
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Na Tabela 5.12 verifica-se que o refil de camadas removeu 93 % de nitrato 

e residual de 4,2 nos primeiros 10 litros, esta remoção é explicada pelo fato de 

que todos, entretanto, os poros do meio filtrante (adsorvente) estarem totalmente 

vazios ou, sem contato com adsorvato.  Após filtrar 30 litros de água, a eficiência 

de remoção estabilizou em 33 % e residual de 40 mg L-1 de NO3
-, permanecendo 

com o comportamento semelhante até o final do experimento. 

 Conforme resultados, este tratamento atendeu o padrão de potabilidade, 

tanto para nitrato (45 mg L-1 de NO3
-) quanto para turbidez (1 NTU), demonstrando 

ser viável para a melhoria da qualidade de águas subterrâneas contaminadas 

com nitrato, abaixo de 60 mg L-1. 

Em suma, entre os três ensaios realizados com o filtro de camadas, apenas 

o ensaio com filtração da amostra in natura, proporcionou água em conformidade 

com a Portaria do Ministério da Saúde nº2914/2011. Desta forma, este tratamento 

pode ser empregado na fonte de água estudada, para fins potáveis.  

 

5.2.2. FILTRO COM CARVÃO ATIVADO 

 

Neste processo, não foi possível realizar ensaios de filtração com a água 

após ser tratada com o extrato de MO, coagulação/floculação, devido ao fato de 

que a matéria orgânica oriunda do extrato impossibilitou o procedimento, 

causando o entupimento deste filtro logo nos dez primeiros litros.  

Assim, foi realizado apenas o processo de filtração com a água bruta in 

natura. 

 

Ensaio de filtração com água in natura (60 mg L-1 de NO3
-) 

 

Os resultados do ensaio de filtração com carvão ativado são apresentados 

na Tabela 5.13. 
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Tabela 5. 13. Resultados dos parâmetros estudados no ensaio de filtração com o 
filtro de carvão ativado 

Vida útil do 
filtro (L) 

Turbidez inicial 

(NTU) 

NO3
-
 inicial 

(mg L
-1 -

) 

Turbidez residual 

(NTU) 

NO3
-
 

residual 
(mg L

-1
) 

Remoção 
NO3

-
 (%) 

10,0 1,0 60 0,8 10,0 83,0 

30,0 1,0 60 1,0 34,0 43,0 

300,0 1,0 60 0,6 33,5 44,0 

600,0 1,0 60 0,7 35,0 42,0 

 

 Conforme a Tabela 5.13, a remoção de nitrato é maior no inicio da vida útil 

do filtro, com 83 % e residual de 10 mg L-1 de NO3
-, após 30 litros da vida útil do 

mesmo, a remoção deste íon estabilizou em 43 % com residual de 34 mg L-1, 

permanecendo nesta faixa de remoção até o final da vida útil.  

O presente ensaio demonstrou-se eficaz na remoção do íon nitrato, em 

valores apropriados para consumo humano, conforme Portaria do Ministério da 

Saúde nº 2914/2011.  

 É possível comparar os resultados apresentados na Tabela 5.13 (filtro de 

carvão ativado) com os resultados da Tabela 5.12 (filtro de camadas), por serem 

realizados sob as mesmas condições. Assim, foi possível observar que o filtro de 

carvão ativado apresentou maior capacidade de remoção do íon nitrato, com 42 

% e residual 34 mg L-1 de NO3
-, enquanto o refil de camadas apresentou remoção 

de 33 % com residual de 40 mg L-1 de NO3
-.  

Esta diferença pode ser explicada, devido o filtro de camadas apresentar 

em sua estrutura diferentes materiais, com características distintas. A camada de 

quartzo objetiva reter sólidos em suspensão, devido a estrutura deste mineral não 

ser tão poroso comparado ao carvão ativado; a camada de carvão ativado 

objetiva a adsorção; e a prata coloidal a desinfecção junto com adsorção. É 

importante ressaltar que, a capacidade de adsorção está, principalmente, 

relacionada com a superfície de contato, porosidade e diferença de cargas entre o 

adsorvente e o adsorvato. Assim, o filtro com diferentes camadas apresenta, 

teoricamente, menor superfície de contato, comparado ao outro filtro.  

Já o filtro de carvão ativado, com o mesmo volume, contém mais carvão 

em seu recheio que o filtro de camadas, consequentemente maior área de 

adsorção, porém, menor capacidade de retenção de material em suspensão. 
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Em geral, os melhores tratamentos são referentes ao processo de filtração 

com a água in natura da fonte contaminada, sem prévio tratamento com 

coagulantes. Prático e viável para melhoria da qualidade da água para fins 

potáveis, perante a Portaria do Ministério da Saúde 2914/2011, no que diz 

respeito ao parâmetro nitrato e turbidez.  

Contudo, estudos são necessários para o aprimoramento de tratamentos 

destinados para fins potáveis, em especial para a remoção do íon nitrato, visto 

que a presença deste íon, principalmente em águas subterrâneas, está cada vez 

mais frequente. 
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6 - CONCLUSÃO 

 

A caracterização físico-química realizada em diferentes fontes de água 

subterrânea na região metropolitana de Maringá-PR, 38 amostras de água, 

despertou maior atenção ao íon nitrato, pois, este parâmetro oscilou entre 0 a 60 

mg L-1 de NO3
-
 em diferentes localidades, concentrações de nitrato acima do 

estabelecido pela Portaria do Ministério da Saúde Nº 2914 de 12/12/2011 (45 mg 

L-1 NO3
-). Assim, estes resultados demonstram possíveis riscos à população que 

consome água destas fontes. 

Ensaios para remoção de nitrato, por meio da coagulação/floculação com 

auxílio das sementes de MO, demonstraram serem viáveis. Remoções em até 87 

% foram obtidas, no entanto, o extrato bruto das sementes promoveu aumento 

considerável na turbidez residual, devido à presença de compostos não ativos, 

presentes na solução de MO, junto ao princípio ativo destas sementes.  

Tratamentos combinado de coagulação/floculação com sementes de MO 

seguido de filtros lentos domésticos, apresentaram bons resultados, no entanto, o 

parâmetro turbidez (residual) não foi condizente à potabilidade. Diferente do 

tratamento combinado, a filtração da água bruta (in natura) nos filtros, promoveu o 

enquadramento para fins potáveis, porém, apresentou concentrações de nitrato 

próximo ao limite estabelecido pela Portaria do Ministério da Saúde Nº 2914 de 

12/12/2011 (45 mg L-1 NO3
-), residual em até 40 mg L-1 NO3

-.  

Contudo, a presente pesquisa corrobora para novas pesquisas, relacionada 

em monitorar a qualidade das águas subterrâneas da região de Maringá-PR, em 

diferentes épocas do ano, utilizar/aprimorar outras metodologias na extração do 

princípio ativo das sementes da planta Moringa oleifera Lam, aprimorar filtros 

domésticos lentos para estas águas subterrâneas, entre outros. Pois, atualmente 

são escassas pesquisas científicos relacionadas ao assunto nesta região. 
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