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Resumo
Neste trabalho, a coagulação/floculação, utilizando-se cloreto férrico e Moringa oleifera como coagulantes,
foi avaliada para o pós-tratamento de lixiviado de aterro sanitário proveniente de um sistema de lagoas de
estabilização. Aplicou-se um planejamento fatorial 2² com ponto central em triplicada para cada coagulante.
As variáveis-respostas foram: cor verdadeira, DQO e turbidez. O cloreto férrico alcançou remoção de 80%
de cor, 64% de DQO e 90% de turbidez para uma concentração de 400 mg Fe+3. L-1 e pH 5. A Moringa oleifera
obteve remoção de 69% de cor, 62% de turbidez e pequena remoção de DQO, utilizando-se 4000 mg. L-1
e pH 4. Ambos os coagulantes apresentaram elevadas eficiências de remoção de cor e turbidez, entretanto o coagulante natural necessita de um melhor preparo para que contribua também na remoção de DQO.
Palavras-chave: Tratamento físico-químico. Cloreto férrico. Moringa oleifera.
Abstract
In this work, coagulation/flocculation, using ferric chloride and Moringa oleifera as coagulants, was evaluated for
post-treatment of landfill leachate. A 2² factorial design with triplicate center point was performed for each coagulant. The variables-responses were true colour, COD and turbidity. The ferric chloride removed 80% color, 64% COD
and 90% turbidity at a concentration with 400 mg Fe+ 3. L-1 and pH 5. Moringa oleifera obtained removal of 69%
color, 62% Turbidity and insignificant removal of COD, using 4000 mg. L-1 and pH 4. Both coagulants presented
high efficiencies, however the natural coagulant needs a better preparation to also contribute with removal of COD.
Keywords: Physical-chemical treatment. Ferric chloride. Moringa oleifera.
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1 INTRODUÇÃO
Em 2015, cerca de 80 milhões de toneladas de
resíduos foram gerados no país, e cerca de 53%
desse montante foram dispostos em aterros
sanitários (ABRELPE, 2015). O aterro sanitário,
mesmo sendo a forma de disposição ambientalmente adequada (BRASIL, 2010), está associado
à geração de lixiviado e gases, subprodutos perigosos que necessitam de tratamento (CASTILHO
JUNIOR, 2003; KULIKOWSKA & KLIMIUK, 2008).
O lixiviado é o líquido resultante da água contida
nos resíduos, dos produtos de degradação biológica e dos materiais dissolvidos e suspensos
carreados pela água infiltrada (GOMES, 2009).
Esse efluente pode apresentar elevadas concentrações de nitrogênio amoniacal, cloretos, matéria orgânica e metais (KAWAHIGASH et al., 2014).
Seu tratamento requer uma combinação de técnicas, cada uma atuando em um contaminante
específico, para alcançar os limites de lançamentos da legislação ambiental (MALER et al., 2015).
Nesse contexto, o pós-tratamento físico-químico por meio da coagulação-floculação-sedimentação apresenta-se como uma alternativa para a
remoção de compostos recalcitrantes, não removidos pelo tratamento biológico (CASTRO,
YAMASHITA & SILVA, 2012). Alguns trabalhos já
aplicaram esse tratamento em lixiviado de aterro sanitário e obtiveram elevadas remoções de
DQO (>50%), como Amor et al. (2015), Aguilar
et al. (2011), Loureiro et al. (2014), Maler et al.
(2015), Pedroso et al. (2011).
A coagulação é aplicada na precipitação de partículas dissolvidas e na desestabilização de suspensões coloidais, seguida pela floculação, que
aglutina as partículas coaguladas de modo a
possibilitar sua separação por decantação (RICHTER, 2009). Primeiramente uma agitação rápida é aplicada para aumentar a interação entre as partículas. Em seguida, a agitação lenta é
aplicada para ajudar a formação de flocos mais
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densos e, por fim, cessa-se a agitação para a decantação dos flocos formados (YADAV & DIKSHIT,
2016). As variáveis intervenientes desse processo são pH, dosagem de coagulante/floculante,
condições de mistura, tempo de sedimentação
e temperatura (RICHTER, 2009; SAHU & CHAUDHARI, 2013; TEH et al., 2016).
Os coagulantes mais utilizados são sulfato de alumínio e cloreto férrico, entretanto apresentam
desvantagens, como produção de lodo e alteração
de pH (EBELING et al., 2003). O aperfeiçoamento
desse processo tem caminhado para a utilização
de materiais à base de plantas, destacando-se a
não toxicidade e a natureza biodegradável como
principais vantagens (TEH et al., 2016). Dentre os
coagulantes naturais, a Moringa oleifera é o coagulante mais estudado (YIN, 2010).
De maneira geral, a Moringa oleifera é investigada para o tratamento de água, entretanto poucos
trabalhos investigam sua aplicação para efluentes (PEDROSO et al., 2011). Assim, este trabalho
objetivou avaliar o processo de coagulação/floculação/sedimentação utilizando um coagulante
químico – cloreto férrico (FeCl3) e um coagulante
natural – Moringa oleifera, na remoção de matéria orgânica, como pós-tratamento do lixiviado
do proveniente do sistema de lagoas do Aterro
Sanitário Metropolitano de João Pessoa (ASMJP).

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Lixiviado de aterro sanitário
O lixiviado foi coletado na segunda lagoa facultativa do sistema de tratamento do Aterro Sanitário
Metropolitano de João Pessoa (ASMJP) em outubro de 2016 e refrigerado a 4°C no Laboratório
de Saneamento (CT – UFPB). A caracterização físico-química do efluente (Tabela 1) foi realizada
de acordo com o Standard Methods (APHA, WWA
& WEF, 2005).
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Tabela 1 – Caracterização do lixiviado proveniente do ASMJP.
Parâmetro
Cor verdadeira (mg Pt-Co. L-1)
DBO5 (mg O2 L-1)

Valor
6.375,00
356,00

DQOsolúvel (mg O2. L-1)

3.734,55

Ferro total (mg. L-1)
pH
Sólidos Totais (mg. L-1)
Sólidos Totais Fixos (mg. L-1)
Sólidos Totais Voláteis (mg. L-1)
Turbidez (NTU)

5,21
8,49
11.344,44
8.874,44
2.470,00
131,00

Método
Platino-cobalto
Respirométrico
Refluxação fechada e
colorimétrico
Fenantrolina
Eletrométrico
Gravimétrico
Nefelométrico

2.2 Procedimento experimental

variáveis e os níveis estudados são apresentados

O planejamento fatorial 2² completo com ponto
central em triplicata foi realizado com base em
resultados preliminares (PORTO et al., 2017), totalizando 7 amostras para cada coagulante. As

nas Tabelas 2 e 3 para o FeCl3 e a Moringa oleifera, respectivamente. As variáveis-resposta foram
DQO, cor verdadeira e turbidez. O pH final e o lodo
gerado também foram determinados.

Tabela 2 – Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial 2² para o FeCl3.
VARIÁVEIS
[Fe+3] (mg. L-1)
pH

NÍVEIS
Inferior (-)
300
4

Central (0)
400
5

Superior (+)
500
6

Tabela 3 – Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial 2² para a Moringa oleifera.
VARIÁVEIS
[Moringa] (mg. L-1)
pH

NÍVEIS
Inferior (-)
1400
4

Os experimentos foram realizados no equipamento Jar test com 300 mL de lixiviado, aplicando-se
uma mistura rápida de 130 rpm durante 60 segundos e uma mistura lenta de 40 rpm por 10 minutos e tempo de decantação de uma hora.
A eficiência de cada parâmetro foi determinada
pela Equação 1. Ressalta-se que as eficiências dos
parâmetros de cor verdadeira e DQO foram em relação ao lixiviado no pH das respectivas amostras
em virtude das reduções ocasionadas pelo ajuste
do pH, como relatam Amor et al. (2015).
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Central (0)
2700
5

! % =
Sendo,

Superior (+)
4000
6

% − %'
. 100 
%

(1)

E = Eficiência;
X = Parâmetro da amostra bruta;
Xi = Parâmetro da amostra tratada.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

ma, tratamentos físico-químicos são recomenda-

3.1 Caracterização do lixiviado de aterro sanitário

dos para esse tipo de lixiviado, uma vez que há pre-

O sistema de tratamento do lixiviado do ASMJP é
composto por 11 lagoas: 3 decantação, 2 anaeróbica, 2 facultativas, 2 charcos, 1 reservação e 1
recirculação, caracterizando um tratamento de
natureza biológica (ASMJP, 2016). O efluente coletado apresentava coloração escura e odor desagradável. A partir da sua caracterização (Tabela
1), observou-se que o efluente ainda tem elevado
potencial contaminante (DQO = 3.734,55 mg O2.
L-1 e cor verdadeira = 6.375,00 mg. L-1), impossibilitando seu lançamento nos corpos hídricos.
Também foi possível classificá-lo como lixiviado
antigo devido à baixa relação DBO5/DQO (~0,10) e
pH alcalino (8,49) (RENOU et al., 2008). Dessa for-

dominância de compostos de difícil degradação.

3.2 Cloreto férrico
As maiores remoções de cor verdadeira (80%),
DQO (64%) e turbidez (90%) foram observadas
nas amostras 5, 6 e 7, referentes ao ponto central
(400 mg Fe+3. L-1 e pH 5) (Tabela 4). Outros trabalhos relataram condições semelhantes, como Felici et al. (2013), que alcançaram remoções de 98%
de cor verdadeira e 89% de DQO com 400 mg Fe+3.
L-1 e pH 3 e Maler et al. (2015) removeram 96% de
cor verdadeira e 78% de DQO com 350 mg Fe+3. L-1
e pH 4,0.

Tabela 4 – Eficiências, geração de lodo e variação do pH das amostras tratadas com FeCl3.
Amostra

[Fe+3]

pH

1
2
3
4
5
6
7

+
+
0
0
0

+
+
0
0
0

Cor verdadeira
(%)
47,98
42,58
19,70
46,47
79,89
79,89
79,19

DQO (%)

Turbidez (%)

Lodo (mL. L-1)

ΔpH

37,86
48,96
27,18
42,31
65,94
62,71
62,71

36,80
37,31
-12,69
-9,39
91,04
89,82
90,33

300
300
167
233
333
333
333

-1,44
-1,53
0,09
-0,11
-2,24
-2,16
-2,20

Quanto à variação de pH (Tabela 4), as amostras
apresentaram consideráveis variações no pH inicial, com exceção das amostras 3 e 4, indicando
uma capacidade de tamponamento do meio no
pH 6. O ponto central (amostras 5, 6 e 7) apresentou a maior redução de pH, superior à redução da amostra 2 com uma concentração maior
de coagulante. Isso evidencia a complexidade do
efluente e a elevada influência dessas variáveis
na eficiência do processo.

da diferença nas eficiências. Gandhimathi et al.

Em relação à geração de lodo (Tabela 4), as
amostras não apresentaram grandes diferenças,
sobretudo entre as amostras 1-2 e 5-7 apesar

raram menos lodo, indicando a formação de flo-
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(2013) observaram uma variação de mais de 500
mL. L-1 de lodo formado entre as amostras nas
mesmas concentrações de FeCl3 deste trabalho
sem ajuste de pH.
As amostras 3 e 4 apresentaram incremento de
partículas em suspensão, o que gerou uma turbidez acima do valor inicial, representando uma
eficiência negativa. Essas amostras também gecos menores, que necessitam de maior tempo de
decantação. A eficiência de remoção de cor verRevista DAE | núm. 218 | vol. 67 | julho a setembro de 2019
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dadeira e DQO não foram influenciadas devido à
centrifugação prévia antes da análise.

decantação. É possível observar que as amostras

Na Figura 1 é mostrado o aspecto visual das
amostras tratadas com FeCl3 após uma hora de

sentam quantidades semelhantes de lodo for-

5, 6 e 7 exibem a maior clarificação, mas apremado com as amostras 1 e 2.

Figura 1 – Amostras após uma hora de decantação tratadas com FeCl3.

3.3 Moringa oleifera
A amostra 2 (4000 mg.L-1 e pH 4) apresentou as
maiores remoções de cor verdadeira (69%) e turbidez (62%) (Tabela 5). Ressalta-se que houve aumento de DQO em todas as amostras, com exceção

da amostra 2 (pouco significativo). Possivelmente,
a remoção de DQO não foi observada devido à adição de matéria orgânica do próprio coagulante. Yin
(2010) adverte que tal fato pode ocorrer em razão
do modo de preparo do coagulante natural.

Tabela 5 – Eficiências, lodo gerado e variação de pH das amostras tratadas com Moringa oleifera.
Amostra

[Moringa]

pH

1
2
3
4
5
6
7

+
+
0
0
0

+
+
0
0
0

Cor verdadeira
(%)
43,35
68,79
35,96
28,08
17,11
14,29
14,99

Yamaguchi (2012) também relatou aumento de
DQO utilizando a Moringa oleifera (9000-1200
mg. L-1) em diferentes pH (6 a 8), mesmo com o
filtrado da solução do coagulante. Já Pedroso et
al. (2011) obtiveram remoção de DQO (54%) utilizando a Moringa oliefera em solução (2500 mg.
L-1, pH 4). Entretanto, as amostras foram previamente filtradas para as análises.
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DQO (%)

Turbidez (%)

Lodo (mL. L-1)

ΔpH

-1,71
0,47
-14,34
-37,39
-8,56
-23,86
-2,79

15,48
62,18
-172,84
-27,92
-150,00
-129,95
-135,03

83
167
33
83
83
83
83

-0,41
-0,34
0,39
0,40
-0,12
-0,16
-0,14

Com relação ao lodo gerado, a amostra 2 também
apresentou a maior formação de lodo com 167 mL. L-1
(Tabela 6). Todas as amostras apresentaram pequenas variações de pH após a adição do coagulante, e
apenas as amostras 3 e 4 tiveram aumento de pH.
Na Figura 2 são apresentadas as amostras tratadas com Moringa oleífera após uma hora de
decantação, destacando-se a amostra 2 com a
maior clarificação e a maior formação de lodo.
A Revista DAE está licenciada sob a Licença AtribuiçãoNãoComercial 4.0 Internacional Creative Commons.
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Figura 2 – Amostras após uma hora de decantação tratadas com Moringa oleifera.

3.4 Comparação entre os coagulantes

do uso da moringa estão relacionadas com a não
alteração do pH do meio e a menor quantidade
de lodo gerado, além de ser um coagulante biodegradável e não tóxico. Como desvantagem,
pode-se mencionar a quantidade de coagulante
natural necessária, dez vezes maior do que o coagulante químico. Outra desvantagem é o possível incremento de DQO. Uma alternativa, conforme Yin (2010), é o preparado mais purificado do
coagulante, mas isso encarece o processo.

Os coagulantes apresentaram remoções semelhantes de cor verdadeira e turbidez, e apenas o
coagulante químico foi capaz de remover DQO
(Tabela 6). Entretanto, o coagulante químico
apresentou maior variação de pH e formação de
lodo quando comparado ao coagulante natural.
Essas constatações estão de acordo com a literatura. Segundo Nishi et al. (2011), as vantagens

Tabela 6 – Quadro comparativo dos coagulantes estudados
Coagulante

Melhor condição

Redução do
pH

Lodo gerado
(mL. L-1)

FeCl3

400 mg Fe+3. L-1
pH 5

2,20

333

Moringa oleifera

4000 mg. L-1
pH 4

0,34

167

4 CONCLUSÃO
Ambos os coagulantes apresentaram resultados
satisfatórios para o pós-tratamento do lixiviado
de aterro sanitário, como exceção na remoção de
DQO pela Moringa oleifera. Ainda assim, o coagulante natural destaca-se como alternativa viável
em virtude do caráter não-tóxico, entretanto requer o aperfeiçoamento de técnicas de preparação para a sua utilização.
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Remoção (%)
DQO: 64
Cor verdadeira: 80
Turbidez: 90
DQO: 0,5
Cor verdadeira: 69
Turbidez: 62
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