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RESUMO 

O tratamento de água é um dos itens mais necessários à população humana, haja vista que a 

água é um elemento fundamental para a nossa sobrevivência, sendo necessário estar dentre os 

padrões preconizados nas legislações vigentes. Paralelamente, busca por tecnologias 

ambientalmente adequadas são necessárias, buscando a interação equilibrada entre ser 

humano e meio ambiente. Os coagulantes em maior uso no Brasil são os sais inorgânicos, 

contudo coagulantes orgânicos estão sendo desenvolvidos e aplicados com a finalidade de um 

tratamento menos danoso à saúde humana e ao meio ambiente. Deste modo o presente estudo 

teve como objetivo compreender a aplicabilidade de diferentes tipos de coagulantes orgânicos 

(tanfloc SG e tanfloc SL) e inorgânicos (sulfato de alumínio e cloreto férrico) sob diferentes 

valores de pH (4 e 9),  e  através de variadas concentrações (10 a 70 mg.L
-1

) em amostras de  

águas do rio Urupá, coletadas em períodos de cheia e seca no ano de 2019. Em período de 

cheia o sulfato de alumínio demonstrou melhor eficiência na remoção de turbidez e cor, 

contudo os coagulantes orgânicos obtiveram bons valores de remoção com concentrações 

acima de 40 mg.L
-1 

em diferentes pH, já o cloreto férrico demonstrou bons resultados em 

concentrações entre 10 e 40 mg.L
-1

, em meios ácidos. No período de seca os coagulantes 

orgânicos se destacaram por apresentar bons valores de remoção com baixas concentrações 

ministradas, removendo acima de 90% de cor e turbidez, o cloreto férrico demonstrou 

remoções superior a 90% entre as concentrações 30 e 40, contudo tais valores foram pontuais, 

quando se utilizou o sulfato de alumínio foram encontrados bons resultado em pH entre 7 e 9 

nas concentrações 20, 30 e 40 mg.L
-1. 

Através das análises físicas, químicas e biológicas, foi 

possível afirmar que os coagulantes orgânicos testados apresentaram maior eficiência que os 

coagulantes inorgânicos. 

 

Palavras-chave: Diagrama de coagulação; Tanino; sulfato de alumínio; cloreto férreo. 
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ABSTRACT 

The treatment of water is one of the most necessary items for the human population, since 

water is a fundamental element for our survival, so that it does not dissolve health, it needs to 

be among the standards recommended in the current legislation. In fact, search for 

environmentally appropriate technologies is necessary, seeking the balanced interaction in 

human being and environment. The most widely used coagulants in Brazil are inorganic salts, 

however organic coagulants are beginning to be developed / applied for the purpose of a 

treatment less harmful to human health and the environment. In this way the present study 

aims to understand the applicability of different organic coagulants (tanfloc SG and tanfloc 

SL) and inorganic (aluminum sulfate and ferric chloride) in pH ranging from 4 to 9, with a 

range of 1, and through concentrations (10 to 70 mg.L
-1

) in the Urupá River during flood and 

dry periods. In the period of flooding aluminum sulfate demonstrated better efficiency in the 

removal of turbidity and color, however organic coagulants obtained good removal values 

with concentrations above 40 mg.L
-1

 in different pH, whereas ferric chloride showed good 

results in concentrations between 10 and 40 mg.L-1, in acid media. In the dry period the 

organic coagulants were outstanding because they presented good values of removal with low 

concentrations, removing above 90% of color and turbidity, the ferric chloride showed 

removals superior to 90% between the concentrations 30 and 40, however these values were 

When aluminum sulphate was used, it showed good pH results between 7 and 9 at 

concentrations of 20,30 and 40 mg.L-1. Through the physical, chemical and biological 

analyzes, it was possible to affirm that there are significant indications of a good water 

treatment performance when compared to inorganic ones. 

 

Keywords: Coagulation diagram; Tannin; aluminum sulphate; ferric chloride. 
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INTRODUÇÃO 

 

O abastecimento de água potável é um dos quatro pilares do saneamento básico e 

define-se como: atividades de infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento 

público, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição 

(BRASIL, 2007).  

As estações de tratamento de água (ETA) captam água de forma superficial, 

subterrânea ou mista (subterrânea e superficial), e posteriormente realizam o tratamento a fim 

de torná-la potável para distribuir para população. O tratamento varia conforme a qualidade 

da água a ser tratada, como consta no quadro 1. 

Quadro 1- Classificação dos rios de águas doces e seus respectivos tratamentos 

requeridos, bem como suas definições. 

Classificação Tratamento requerido Definições de tratamento 

Especial Desinfecção Remoção ou inativação de organismos 

potencialmente patogênicos 

1 Tratamento simplificado 
Clarificação por meio de filtração e 

desinfecção e correção de pH quando 

necessário. 

2 Tratamento convencional 
Clarificação com utilização de coagulação e 

floculação, seguida de desinfecção e 

correção de pH. 

3 Tratamento convencional 

ou avançado 

Técnicas de remoção e/ou inativação de 

constituintes refratários aos processos 

convencionais de tratamento, os quais 

podem conferir à água características, tais 

como: cor, odor, sabor, atividade tóxica ou 

patogênica; 

Fonte: BRASIL, 2005 

Os rios do estado de Rondônia ainda não possuem sua classificação definida, porém 

conforme a resolução CONAMA n° 357/2005 enquanto não aprovados os respectivos 

enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, desde modo o rio Urupá esta 
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enquadrado nesta classe, necessitando assim do tratamento convencional, onde ocorrem os 

processos de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e correção de pH.  

A companhia de águas e esgoto do estado de Rondônia – CAERD, atende 39 

municípios, onde realiza o tratamento e distribui água para os habitantes da zona urbana, os 

12 munícipios não atendidos pela companhia possuem tratamento próprio. 

Os processos iniciais do tratamento são de extrema importância para que ocorra uma 

correta funcionalidade do processo. Pois é nestes que se irá remover grande parte dos sólidos 

em suspensão (responsáveis pela turbidez da água) e parte dos sólidos dissolvidos (sólidos 

estes que conferem cor a água), (LIBÂNIO, 2010).  

O processo de coagulação, floculação e decantação é originado através da adição de 

um coagulante que reagirá com as partículas presentes na água e em seguida originara flocos, 

fazendo com que os flocos densos precipitem e carreiem consigo as impurezas presentes na 

água durante o processo de decantação (HELER; PÁDUA, 2006). 

O processo de coagulação nos munícipios rondonienses inicia-se pela calha parshall, 

onde se adiciona sulfato de alumínio ou cloreto férrico, juntamente a estes é adicionado cal 

(hidróxido de cálcio) com a finalidade de aperfeiçoar o processo, haja vista que a mesma 

mantém o pH da água em conformidade com as legislaçõesvigentes (CAERD, 2011). 

Os agentes coagulantes podem ter origens orgânicas e inorgânicas, os mais 

comumente utilizados são os sais à base de ferro e alumínio, denominados coagulantes 

inorgânicos, entre os orgânicos pode-se citar o tanino, oriundo de árvores como, Acácia 

Negra, Barbatimão, Angico, entre outras árvores taníferas (SILVA, 1999; SOLANA, 2014). 

 Os sais à base de alumínio e ferro são comumente utilizados devido a sua boa 

aplicabilidade, fácil manuseio e transporte e baixo custo. Contudo eles geram lodos químicos, 

pois juntamente com as impurezas presentes na água há partículas de alumínio e ferro que 

constituem o lodo, que se descartado de forma irregular tende a prejudicar o meio ambiente 

(VIANNA, 1997, SOUZA; CORDEIRO, 2002).  

 A adição de tais coagulantes pode ocasionar problemas no que se tange a saúde, 

McLACLAN, (1995) afirma em seus estudos que o alumínio pode ser agente causador de 

doenças neurológicas, como o mal de Parkinson e o Alzheimer.   

 Deste modo a busca por compreender os coagulantes orgânicos se faz necessários, 

visto que os mesmos tem a vantagem de serem biodegradáveis, bem como em seu processo de 

coagulação não liberam íons H
+
, não reduzindo o pH da água, o que necessitaria de correção 

para posterior distribuição (VERANUSSO, 1999; PIANTÁ, 2008) .   
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A fim de corroborar com desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao uso de 

coagulantes orgânicos no tratamento de água potável, o presente estudo tem como objetivo, 

avaliar a eficiência de coagulantes orgânicos e inorgânicos no tratamento de água do rio 

Urupá, em Ji-Paraná, Rondônia, no ano de 2019, através do processo de coagulação, 

floculação e decantação em duas distintas épocas do ano, bem como compreender se os 

diferentes coagulantes podem contribuir para a atenuação de parâmetros químicos, físicos e 

biológicos. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 PANORAMA DAS ESTAÇOES DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

As estações de tratamento de água (ETA) captam água de forma superficial, 

subterrânea ou mista, posteriormente realizam o tratamento a fim de torná-la potável e 

distribui para á população, Achon et al. (2013) relatam que no Brasil existem 

aproximadamente 7500 ETAs. A captação superficial é a forma mais utilizada nas cidades 

brasileiras perfazendo um total de 47%, em sequência a captação subterrânea com 39% e 

mista (subterrânea e superficial) com 14% (ATLAS BRASIL, 2010). O sistema de tratamento 

mais empregado no país é o chamado convencional, composto pelas etapas de coagulação, 

floculação, decantação, filtração e desinfecção (WAGNER; PEDROSO, 2014). 

Os processos de coagulação consistem na adição de agente coagulante com a 

finalidade de desestabilizar e aglutinar as partículas dispersas e na sequência ocorre à 

floculação, onde ocorrem fenômenos físicos que visam reduzir o número de partículas 

suspensas e coloidais. Através dos processos anteriores as partículas se tornam mais espessas 

e com isso ocorre à decantação, movimento de arraste das partículas para o fundo pela ação 

gravitacional. A filtração é uma barreira física que remove as partículas suspensas, coloidais e 

parte dos microrganismos. A etapa final tem como objetivo a inativação de patógenos, se 

adequando as legislações e garantindo a qualidade para o consumidor final (LIBÂNIO, 2010).  

O estado de Rondônia é composto por 52 municípios, destes, 5 captam água de 

forma mista, 10 captam água subterrânea e 37 ocorrem a captação superficial. A população 

total atendida é 711.375, o que totaliza um percentual de 40,67% da população do estado 

atendida com água tratada. O município de Ji-paraná realiza a captação de forma superficial 

do rio Urupá, atendendo uma população de aproximadamente 69.000 habitantes, perfazendo 

52% da sua população, no que se refere à população urbana, há atendimento com água potável 

para toda a cidade (ATLAS BRASIL, 2010; SNIS, 2016). 

1.2 PROCESSO DE COAGULAÇÃO E FLOCULAÇÃO 

O processo de coagulação ocorre na desestabilização das partículas sólidas e coloidais 

suspensas em um meio aquoso, através de ações físicas e químicas devido à adição de um 

determinado coagulante. Tal desestabilização ocorre por diferentes mecanismos, podendo ser 

realizados unitariamente no sistema ou de forma conjunta, sendo eles: Compressão da dupla 
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camada, adsorção-desestabilização, varredura e formação de pontes químicas (HÉLER e 

PÁDUA, 2006). 

A compressão da dupla camada consiste na dispersão de íons de cargas positivas 

trivalentes, estes atravessam a camada compactada, permitindo assim a aproximação das 

partículas. Adsorção–desestabilização, este mecanismo ocorre logo após a inserção do 

coagulante, conforme esteja o pH da solução, poderão ocorrer diferentes formações de flocos, 

em alguns casos pequenas partículas dos coagulantes podem ser hidrolisadas e serem 

adsorvidas pelas partículas coloidais, este mecanismo possui como característica micro flocos, 

aumentado assim o tempo de decantação do mesmo (LIBÂNIO, 2010) 

O mecanismo compreendido como varredura, incide no aumento exponencial do 

coagulante e variação do pH, estes influenciam na adsorção das partículas coloidais e através 

destas as partículas dissolvidas são envolvidas pelo precipitado do coagulante. A formação de 

pontes químicas é a inserção de polímeros orgânicos junto aos inorgânicos com a finalidade 

de se obter flocos de maiores densidades, neste há uma relação direta entre área superficial 

das partículas e dosagem ótima do polímero (LIBÂNO, 2010). 

A floculação embora esta intrinsecamente ligada à coagulação, é considerada uma 

operação estritamente física, onde tem como finalidade promover o contato entre o coagulante 

empregado e as impurezas presentes na água através da agitação (HELLER; PÁDUA, 2006). 

O pré-tratamento químico é essencial para que se tenha uma água com boas qualidades 

e que atendam os padrões exigidos pela legislação. Com uma boa formação de flocos e 

posteriormente uma alta taxa de sedimentação irá implicar em um bom funcionamento do 

sistema, haja visto que a não formação de flocos os materiais particulados presentes na água 

bruta poderá ser carreados aos filtros diminuindo assim sua vida útil e consequentemente 

onerando o sistema de tratamento (OMS, 2004). 

Ressalta-se ainda a importância de uma boa eficiência no processo de coagulação para 

que o mesmo não venha influir negativamente nos processos posteriores, pois caso após o 

processo de coagulação ainda restem partículas no meio aquoso, as mesmas podem agir como 

escudo para os patógenos presentes na água no momento da aplicação do agente desinfetante 

(MEYER, 1994)). 

O processo de coagulação/floculação são processos físico-químicos e tem por 

finalidade a remoção das partículas coloidais, parcela das partículas em suspensão e das 

partículas dissolvidas, que causam a cor, o processo de coagulação ocorre numa câmara a qual 

tem por base a operação unitária de mistura rápida, de forma a garantir uma dispersão rápida e 

uniforme do agente coagulante, o processo de coagulação tem sido estudado nas ETAs devido 
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à composição dos agentes que são adicionados a água para o seu tratamento (SOLANA, 2014; 

MELO, 2018). 

A dose do coagulante a ser ministrado no tratamento é definida por ensaios de jarros, 

este ensaio, como afirma Mello (2018) consiste em expor diversos jarros com volumes iguais, 

agitando-os em condições controladas de pH, velocidade de agitação entre outros a fim de se 

observar os efeitos e condições em cada ensaio. 

Para que se tenha conhecimento do volume de coagulante a ser utilizado para que 

ocorra uma boa remoção de turbidez e cor se faz necessário um diagrama de coagulação, pois 

o mesmo exibe de forma clara e objetiva a eficiência em variadas concentrações e pH. 

 

1.2.1 Coagulante Inorgânico 

Os principais agentes coagulantes utilizados nas ETAs são os sais à base de ferro ou 

alumínio, o tipo e a dosagem do coagulante a serem adicionados ao tratamento irá variar 

conforme a qualidade da água a ser tratada e a natureza dos sólidos suspensos (ASSIS, 2006; 

SOLANA, 2014).  

No processo de potabilização da água são gerados lodos, constituído de resíduos 

sólidos orgânicos e inorgânicos como a areia, provenientes da água bruta e principalmente 

grandes concentrações de metais com elevados teores de SiO2 (dióxido de silício) Al2O3 

(Oxido de alumínio ) e Fe2O3 (Oxido de ferro) resultado da adição de produtos químicos e dos 

polímeros que são inseridos no processo, lodos estes que podem causar riscos à saúde pública 

e problemas ambientais, se dispostos em corpos hídricos sem o tratamento (BARBOSA et al., 

2000; SILVA, 2011).  

Os coagulantes inorgânicos como cloreto férreo ou sulfato de alumínio podem gerar 

um grande volume de lodos inorgânicos, acarretando problemas quanto à destinação adequada 

e podendo elevar os custos operacionais, de aproximadamente 7500 ETAs que estão em 

funcionamento no país 70% lançam o lodo gerado nos corpos hídricos (FILHO, 2009; 

AGOSTINI et al., 2014). 

Como exposto, o lodo gerado após o tratamento de águas para abastecimento de água 

é um dos principais problemas a serem geridos em uma ETA, pois ele carrega consigo as 

impurezas presentes na água e altas taxas de produtos químicos, que ao retornarem ao meio 

ambiente de maneira inadequada pode causar danos ao mesmo. 
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1.2.2 Coagulante Orgânico 

Uma alternativa aos coagulantes químicos são os polímeros orgânicos como o tanino 

catiônico. O tanino (Tanfloc SG e Tanfloc SL), pode ser definido como um polímero 

orgânico-catiônico extraído da casca da acácia negra (figura 1), de baixo peso molecular, de 

origem essencialmente vegetal e que atua como coagulante, floculante e auxiliar de 

coagulação no tratamento de águas em geral (TANAC
®
, 2015). 

 

 

Figura 1 - Acácia Negra ou Mimosa (Acacia Mearnsii) 

 

Quanto a sua classificação o tanino pode ser classificado entre hidrolisáveis, 

condensados e complexos, como apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1 - Classificação e definição dos taninos. 

Classificação Definição 

Hidrolisáveis 

Galotaninos 
As moléculas apresentam uma estrutura 

caracterizadas por um poliol como núcleo central. 

Galotaninos: apresenta-se com núcleo a glicose. 

Elagitaninos: galotaninos juntamente com ácido 

gálico. 

Oligoméricos complexos: classificam segundo a 

estrutura e o modo de condensação. 

 

Elagitaninos 

Oligoméricos 

complexos 

Condensados - 

Possuem ligações C–C, mas dificilmente 

rompidas, devido a diferente natureza das unidades 

constituídas e dos tipos de ligações formadas entre 

monômeros. 

Complexos Florotaninos 

Contém os grupos hidrolizáveis e condensados. 

Neste grupo se encontram taninos condensados e 

das unidades flavonoides. 

Florotaninos: formados exclusivamente de 

unidades floroglocinol ligadas por C – C ou C – O. 

Fonte: MARTINEZ,(1996) ; DUTRA, (1997). 
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Os polímeros extraídos da Acácia Negra são derivados da lignina e taninos 

condensados, que se obtém através da destilação seca ou pirólise. O tanfloc, também 

conhecido como um tanato quaternário de amônio atua como polímero catiônico, na remoção 

de cor e turbidez da água (VERANUSSO, 1999, DUTRA, 1997). 

Nesta busca por métodos que visam minimizar impactos ambientais e posteriormente 

a saúde de um ecossistema, a utilização de polímeros orgânicos no tratamento já vem sendo 

estudado, pois este desempenha sua função como coagulantes e acarretam menores impactos 

ao meio ambiente que os coagulantes a base de ferro e alumínio. Os agentes coagulantes 

orgânicos não alteram o pH da água em tratamento, proporcionam boa remoção de turbidez e 

cor (NWAIWU; LINGMU, 2011). 

Os coagulantes naturais apresentam várias vantagens em relação aos coagulantes 

químicos, sendo biodegradáveis, não tóxicos e geram lodo em menor quantidade e com 

menores teores de metais. Contudo há a necessidade dos estudos, pois o conhecimento das 

características da água a ser tratada é fundamental para a dosagem ótima do coagulante no 

tratamento. Devido ao coagulante ser de origem vegetal não insere na água em tratamento 

metais, ou soluções químicas danosas à saúde (PIANTÁ, 2008; SIQUEIRA, 2009; MELLO, 

2018) 

 

1.2.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS COAGULANTES ANALISADOS 

O tratamento de água está cada vez mais envolvido nas pesquisas na busca de 

coagulantes mais eficazes que corroborem com um bom desenvolvimento do tratamento 

aliado a um menor custo, contudo há uma vertente que vem ganhando força no tratamento de 

água é a preocupação com o meio ambiente e o cumprimento das legislações vigentes no que 

se tange ao correto descarte dos lodos gerados nas estações. 

Contudo analisar diferentes tipos de coagulantes a fim de evidenciar seus benefícios 

vem se tornando necessário e amplamente discutido, demonstrando então a aplicabilidade dos 

mesmos em diferentes tipos de água bruta, e comprovado ou não a sua eficácia no tratamento 

da água a fim de torná-la potável. 

Piantá (2008) realizou uma pesquisa e comparou os coagulantes orgânicos Tanfloc SL 

e tanfloc SG em águas com turbidez com valor Máximo de 41 uT, em ambos os coagulantes a 

dosagem ótima foi de 20 mg.L
-1

 e sob um pH que variou de 6,5  a 6,65, para esta dosagem a 

redução de turbidez foi de 95% e 97,8% respectivamente. Mello (2018), verificou a qualidade 

na remoção de turbidez com o coagulante orgânico Tanfloc SG porém em águas com um 
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baixo teor de turbidez com valor máximo de 7 uT, com o pH natural a dosagem ótima 

encontrada foi de 5 mg.L
-1

, onde houve uma redução de 79% na turbidez. 

Em estudo realizado por Silveira et al. (2019) com 4 coagulantes, sendo eles: sulfato 

de alumínio, cloreto férrico, tanfloc SG e tanfloc SL foram encontrados valores satisfatórios 

para remoção de turbidez, bem como para a remoção de cor. No tratamento com o sulfato de 

alumínio houve sua melhor remoção de turbidez a com pH maior que 8 e com baixas  

concentrações já para o parâmetro cor os melhores índices foram com pH em 9,5 e uma 

dosagem de 30 mg.L
-1

. O cloreto férrico apresentou valores satisfatórios em uma ampla faixa 

de pH, 6,0 a 9,5, com concentrações entre 10 e 70 mg.L-1 para a turbidez, contudo para a cor, 

os valores não foram satisfatórios, sendo explicado pelo autor que o coagulante possa ter 

inserido cor na água em estudo. Para os dois coagulantes orgânicos estudados os valores 

foram satisfatórios com baixas concentrações (5 e 10 mg.L
-1

) em valores de pH aproximados 

da neutralidade em ambos os parâmetros supracitado. 

 

 

  

1.3 CARACTERISTCAS FÍSICAS, QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA 

 

1.3.1  Alcalinidade 

A alcalinidade refere-se à quantidade de íons presentes na água que irão reagir a fim 

de neutralizar os íons hidrogênio, está interligado diretamente ao processo de coagulação, haja 

vista que a concentração de alcalinidade no meio irá determinar a capacidade tamponante da 

água, facilitando ou não a variação de pH. Deste modo a alcalinidade interfere tanto na 

concentração quanto no coagulante a ser utilizado para o tratamento de água, já que os 

coagulantes utilizados no Brasil são em sua maioria ácidos, logo caso haja uma alcalinidade 

baixa será necessário uma regularização do pH, ou caso se tenha uma alta alcalinidade será 

necessário à utilização de coagulantes que atuem em uma ampla faixa de pH (VON 

SPERLING, 2005; HELLER; PÁDUA, 2006). 

 

1.3.2 Coliformes 

Os coliformes são medidores de qualidade de água, sendo denominadas de 

termotolerantes e totais, estando às mesmas presentes naturalmente nos solos ou oriundo das 

ações humanas como o despejo irregular de águas residuárias em corpos hídricos.  
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Os coliformes totais constituem-se de um grande grupo de bactérias, estes por sua vez 

podem ser encontrado de forma livre no meio ambiente, já os coliformes termotolerantes são 

um grupo de bactérias predominantemente do intestino humano e de animais de sangue 

quente, dentro deste grupo evidencia-se a Escherichia coli , onde esta é a única que garante a 

existência de coliformes fecais, sendo em alguns casos patogênicos (ESTEVES, 2011). 

Para tanto nos processos de potabilização faz se necessário à inativação de tais 

bactérias para que não ocorra nenhuma contaminação para a população atendida, nos sistemas 

convencionais a cloração é a etapa final do processo onde ocorre a destruição de todos os 

microrganismos ainda presentes na água, contudo esta não é a única etapa que remove este 

grupo de bactérias, sendo que em todas as etapas ocorre um percentual de remoção, como é o 

caso da coagulação/floculação (LIBÂNIO, 2010). 

 

1.3.3 Condutividade Elétrica 

A condutividade elétrica está diretamente ligada à quantidade de sais dissolvidos em 

um meio, influindo assim no processo de coagulação, pois com a presença elevada dos  

sólidos dissolvidos ocorre o aumento da solubilidade dos precipitados o que influi na cinética 

do processo de coagulação (HELLER; PÁDUA, 2006). 

Ressalta-se a importância da condutividade elétrica na água a ser distribuída, haja vista 

que ele demonstra o valor de sais minerais presentes na mesma, logo se após o tratamento e a 

comprovação da inexistência de sólidos, o quantitativo de condutividade presente na água se 

resume aos sais, estes importantes para o ser humano. 

 

1.3.4 Fósforo 

O fósforo presente na água esta principalmente na forma de ortofosfato, polifosfato e 

fósforo orgânico, embora não apresente problemas de ordem sanitária é um dos responsáveis 

pelo crescimento de microrganismos, podendo então ter como origem natural a dissolução de 

compostos do solo, decomposição da matéria orgânica, já sua origem antropogênica advém 

dos fertilizantes, excrementos animais, despejo industriais e domiciliares entre outros (VON 

SPERLING, 2005). 

 

1.3.5 Nitrogênio 

O nitrogênio possui um ciclo na biosfera, sendo o mesmo alternado conforme as 

conversões que ocorrem sob determinadas condições e meios, podendo ser encontrado como 

nitrogênio molecular (N2), nitrogênio orgânico, amônia livre (NH3), amônia ionizada (NH4
+
), 



27 

 

íon nitrito (NO2
-
) e íon nitrato (NO3

-
). Para os padrões de potabilidade é necessário conhecer 

sua forma, pois há um determinado valor permitido para cada (VON SPERLING, 2005). 

Em altas concentrações os nitratos podem ser perigosos para a saúde pública, haja 

vista que o mesmo pode se reduzir a nitrito e podendo oxidar a hemoglobina e a 

metahemoglobina, acarretando sérios problemas a mulheres grávidas, bem como se tem 

admitido à possibilidade que o mesmo pode influir na formação de nitrosaminas 

carcinogênicas (HELLER; PÁDUA, 2006). 

 

1.3.6 Potencial Hidrogênionico 

O pH representa a concentração de íons de hidrogênio, conferindo a água a sua acidez 

(<7), neutralidade (7) ou alcalinidade (>7), sendo  um dos principais parâmetros a serem 

utilizados no que se tange ao tratamento de água, o mesmo influi diretamente nos processos 

de potabilização da água, pois este esta interligado ao quantitativo de coagulante a ser 

utilizado, pode ser corrigido através de produtos alcalinizantes ou acidificantes, quando o pH 

da água a ser tratada encontra-se em uma faixa desejada, as partículas coloidais apresentam 

menor carga, precipitando com maior facilidade (VON SPERLING, 2005) 

Após o processo de tratamento é necessário a regulação do pH a neutralidade, pois o 

pH ácido pode acarretar danos as tubulações devido ao potencial de corrosão, já o pH alcalino 

acarreta incrustações nas tubulações. Embora para a saúde pública ele não haja implicações, a 

menos que esteja em valores extremamente ácidos ou alcalinos (VON SPERLING, 2005; 

HELLER; PÁDUA, 2006). 

 

1.3.7 Salinidade 

A salinidade representa a presença de sais neutros, sendo eles: cloretos e sulfatos de 

magnésio, sódio, cálcio entre outros, a sua presença na água pode influir diretamente na saúde 

pública, o mesmo interfere no gosto e em elevadas concentrações pode atuar como laxante 

devido à presença de sulfatos, bem como causar danos na tubulação de distribuição de água 

(HELLER; PÁDUA, 2006). 

 

1.3.8 Sólidos 

Os sólidos presentes nas águas são decorrentes a todas as impurezas no meio aquoso, 

seja ele de fontes naturais ou antropogênicas. São identificados por suas características 

químicas e físicas. Sendo as características químicas divididas em orgânicas e inorgânicas, 

enquanto as físicas são caracterizados em suspensão, coloidais e dissolvidos. Altas 
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concentrações de sólidos podem conferir a água alterações no gosto e odor (VON 

SPERLING,2005).  

Os sólidos são essenciais para se compreender a eficácia da coagulação, pois os 

mesmos são responsáveis pela turbidez e cor presente na água a ser tratada.  

 

1.3.9 Temperatura 

A temperatura é denominada a intensidade de calor presente em um determinado 

objeto, seja ele líquido, sólido ou gasoso e está ligado ao pH, sendo necessário seu controle 

pois em temperaturas elevadas pode ocorrer o aumento de reações físicas, químicas e 

biológicas, que por sua vez pode vir a interferir nos processos de coagulação (VON 

SPERLING, 2005). 

Ressalta-se a importância do controle de temperatura, pois temperaturas elevadas das 

águas podem aumentar o potencial de crescimento de microrganismos, problema este que 

pode ser enfrentado nas estações de tratamento, sendo no pré tratamento necessário a 

utilização de tecnologias mais robustas para a potabilização e no pós tratamento o cuidado 

com os reservatórios (HELLER. PÁDUA, 2006). 

 

1.3.10 Turbidez e Cor 

A turbidez é indicada através das partículas em suspensão na água, diferentemente da 

cor que se dá devido à presença de material dissolvido, em forma simplificada pode ser 

expressa como a transparência da água. Em estações de tratamento onde as águas não são 

represadas este parâmetro apresenta variações sazonais significativas em decorrência do 

período do ano (HELLER; PÁDUA, 2006). 

Em estações de tratamento a turbidez um parâmetro essencial a ser observado, o 

mesmo influi diretamente em todos os processos, na etapa inicial os processos de coagulação 

e floculação atuam como agentes redutores de turbidez, fazendo com que as partículas 

suspensas sejam precipitadas, influenciando assim no processo da desinfecção, pois caso 

ainda se tenha partículas neste processo às mesmas poderão atuar como escudo para as 

bactérias ali presente e inibindo a desinfecção. 

A cor conferida à água pode ser originaria tanto das ações naturais de um corpo 

hídrico, como de ações antrópicos, contudo as mesmas são dadas em função dos sólidos 

dissolvidos, sendo assim, por vezes ocorre uma maior dificuldade na sua remoção, pois os 

coagulantes tem que atuar em partículas extremamente pequenas. A cor pode ser considerada 

um dos parâmetros fundamentais no tratamento de água com finalidades de torna-la potável, 
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pois através dela se pode determinar a etapa inicial do tratamento, com valores inferiores a 5 

mg.Pt-Co.L
-1

 não se necessita de coagulação química, já com valores acima de 25 mg.Pt-

Co.L
-1

 se faz necessário a coagulação (VON SPERLING, 2005) 

 

 1.4 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO URUPÁ 

 

A bacia hidrográfica do rio Urupá está localizada na região central do estado de 

Rondônia com latitude 10
o
 28’ 40” S e longitude 61

o
 53’ 10” W e compreende os municípios 

de Alvorada D’Oeste, Ji-Paraná, Mirante da Serra, Ouro Preto D’Oeste, Presidente Médici, 

São Miguel do Guaporé e Teixeirópolis, com área de  4193,4 km
2
. 

O rio Urupá é um dos principais rios da região central do estado, onde nesta se 

encontra uma porção considerável de pisciculturas e criação de gado do estado de Rondônia, 

sendo assim para manutenção do agronegócio local se faz necessário o uso de suas águas 

(LOPES, 2018, MOURA, 2018).  Contudo é necessária a preocupação com a qualidade da 

bacia, pois pode estar ocorrendo um despejo ilegal de efluentes no leito do seu rio, o que pode 

vir a ocasionar uma perda na qualidade da biota aquática entre outro, ressalta-se ainda que o 

rio Urupá é o manancial que abastece o município de Ji-Paraná. 

Compreendendo a qualidade da água do rio Urupá e suas possíveis variações ao lngo 

do ciclo hidrológico é um importante passo juntamente com os processos de coagulação, pois 

poderá então se aplicar de maneira mais adequada e responsável a dosagem e/ou coagulante 

que possa interferir de forma benéfica e eficaz no tratamento de água para abastecimento 

público. 

Conforme Nunes et al. (2017), o índice de qualidade da água do manancial que 

abastece a cidade de Ji-paraná varia conforme a estação, na estação chuvosa o índice de 

qualidade oscilou entre 60,90 a 63,55 considerado assim nível de qualidade médio, durante a 

estação seca  o índice de qualidade variou de 74,18 a 87,78 evidenciando um nível de 

qualidade boa ao manancial. 
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1.5 LEGISLAÇÃO   

 

1.6 Resolução CONAMA n°357/ 2005 

A resolução CONAMA 357/2005 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento e dá outras providências.  

Conforme consta no Art. 42 do capítulo VI, enquanto os rios de água doce não forem 

devidamente enquadrados, eles serão considerados rios de classe 2. Deste modo será exibido 

na tabela abaixo os valores máximos permitidos para alguns parâmetros na classe 2. 

Tabela 2 - Parâmetros e suas respectivas unidades, bem como os valores máximos permitidos 

para rios de classe 2. 

Parâmetros Unidade VMP* 

Turbidez 
 

UT 100 

Cor mg.Pt-Co.L
-1 

75 

Coliformes termotolerantes UFC.100mL-¹ 4000** 

PH mg.L
-1

 6 – 9 

Nitrogênio amoniacal total mg.L
-1

 20 

Nitrito mg.L
-1 

N 1 

Nitrato mg.L
-1

 N 10 

Fósforo total mg.L
-1

 0,050 

Oxigênio dissolvido mg.L
-1

 O2 ≥ 5*** 
*VPM: Valores Máximos Permitidos; ** Este valor refere-se aos demais usos da água, pois para 

uso de recreação o VPM é de 2500, já para dessedentação o VMP É DE 1000; *** O oxigênio dissolvido é 

observado em valor mínimo permito. 

 

1.6.1 Resolução Consolidada n°5/ MS/ 2017 

A resolução consolidada n°5/2017 dispõe das normas sobre as ações e os serviços de 

saúde do Sistema Único de Saúde e traz especificações sobre os padrões de potabilidade para 

águas. Na tabela 3 serão demonstrados os valores permitidos para alguns parâmetros. 

 

Tabela 3 - Parâmetros e suas respectivas unidades e valores permitidos em águas para 

consumo humano. 

Parâmetros Unidade VPM* 

Turbidez 
 

UT 5 

Cor mg.Pt-Co.L
-1 

15 

Coliformes termotolerantes UFC.100mL-¹ ausente 

Coliformes totais UFC.100mL-¹ ausente 

PH mg.L
-1

        6 - 9 

Nitrito mg.L
-1 

N         0,1 

Nitrato mg.L
-1

 N 10 
*VPM: Valores máximos permitidos 

 

Contudo ressaltam-se que tais valores são os padrões da água para consumo humano, 

logo tais valores deverão obrigatoriamente ser obtidos após a última etapa do tratamento. 
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Como supracitado a baca hidrográfica do rio Urupá esta inserida em uma 

microrregião importante ao estado de Rondônia, contribuindo assim para o desenvolvimento 

do estado. Contudo é sabido que o avanço nas tecnologias e industrias acarretam sérios danos 

aos corpos hídricos se não houver um correto tratamento dos mesmos antes de serem 

dispostos nos rios, podendo acarretar variação das qualidades dos cursos hídricos, juntamente 

com as variações sazonais.Deste modo ressalta-se a importância de se compreender a 

eficiência de diferentes coagulantes no processo de coagulação, floculação e decantação, em 

diferentes estações.   
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo corresponde a um ponto de captação da água a ser coagulada, 

localizado a montante do ponto de captação de água da empresa responsável pela distribuição 

de água potável a cidade de Ji-Paraná, com as seguintes coordenadas 0°54’35.9”S e 

61°57’50.7”W, como pode ser observado na figura 1. 

 

Figura 2 – Mapa de localização do ponto de coleta. 

 

2.2 COAGULAÇÃO 

 

2.2.1 Diagrama de Coagulação 

O experimento consistiu em variar tanto o pH de coagulação das amostras quanto as 

concentrações aplicadas dos quatro coagulantes, sendo eles: sulfato de alumínio (Al2(SO4)3), 

cloreto férrico (FeCl3) e tanino catiônico cedidos pela empresa TANAC
®
, em duas 

formulações, TANFLOC SL e TANFLOC SG.  

Para melhor compreensão os ensaios de coagulação para o diagrama de coagulação 

foram divididos em dois subtópicos, sendo descrito a forma de coleta e armazenamento e as 
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análises laboratoriais realizadas na água captada. Para a confecção dos diagramas de 

coagulação e gráficos foi utilizado o software Microsoft® Office Excel e Sigmaplot. 

 

2.2.1.1 Coleta 

Para que se pudessem abordar diferentes realidades no tange as características das 

águas do rio Urupá, o presente estudo realizou coleta em dois períodos distintos, sendo um 

período cheia (janeiro/2019) e um período de seca (junho/2019), tais amostras foram 

coletadas em uma única coleta  de um mês representativo dos períodos de cheia e seca. 

Conforme Webler et al. (2007) a dois períodos são bem destacados na região, haja vista que 

maiores precipitações ocorrem de setembro a maio, e menores valores de precipitação entre os 

meses de junho e agosto. 

Para que não houvesse interferências nas características das águas, foram realizadas 

uma única coleta para cada período, mantendo-se o horário de coleta entre 08:00 e 09:00, as 

amostras de água foram captadas e armazenadas em 6 recipientes plásticos com volume de 20 

litros, totalizando 120 litros de água bruta a ser utilizada nos ensaios de coagulação. 

Para o diagrama de coagulação foram realizadas apenas análises físicas e químicas 

sendo elas, turbidez, cor e pH, desta forma não se fez necessário que os recipientes estivessem 

esterilizados e lacrados. Contudo houve uma prévia higienização do mesmo, para que não 

houvesse resíduo que alterasse as características da água. 

 

2.2.1.2  Ensaios Laboratoriais  

Ao chegar ao laboratório foram realizadas análises de pH, turbidez e cor a fim de se 

conhecer as características iniciais da água bruta, e posteriormente a água foi submetida a 5 

etapas, sendo: correção do pH; coagulação/floculação; decantação, coleta de alíquota, 

realização de análises, como pode ser observado na figura 3. 

A primeira etapa consiste em regular o pH, haja vista que o pH natural da água do rio 

Urupá se mantém em uma faixa de 7, considerado neutro, contudo para se verificar a 

eficiência dos coagulantes em diferentes pH, houve  a adição de ácido sulfúrico (H2SO4) para 

acidificar o pH a 7, 6, 5 e 4 e para corrigir o pH a  8 e 9 foi adicionado hidróxido de sódio 

(NaOH), ambos com 5% de concentração.  
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Figura 3 – Esquema dos processos realizados para a confecção do diagrama de coagulação. 

 

Na tabela 4 está descrito o volume de cada reagente utilizado para tal a correção do 

pH.. 

Tabela 4 - Volume utilizado de ácido sulfúrico e hidróxido de sódio para regular 1000 ml de 

água nos períodos de cheia e seca. 

Potêncial Hidrogeniônico 4 5 6 7 8 9 

Volume de 

ácido utilizado 

(µl) 

Cheia 270 190 134 6 32 76 

Seca 284 244 180 30 20 86 

 

Adotando que os valores do pH não iriam se alterar, já que todo o volume fora 

coletado em uma única etapa e que as análises foram realizadas o mais célere possível, o 

presente estudo adotou o mesmo volume de ácidos e bases para todas as análises, contudo a 

fim de verificar a veracidade dos fatos, embora se tenha inserido o mesmo volume, ocorreu a 

aferição do pH em todas as análises para comprovar que o mesmo estava nas concentrações 

desejadas, fato este comprovado. 

A segunda etapa é realizada através da administração de coagulante no aparelho jar-

test. As dosagens administradas foram às mesmas para os quatro coagulantes utilizados 10 a 

70 mg.L
-1

 com intervalos de 10 mg.L
-1

.  

Após a inserção do coagulante nas cubas do jar- test inicia-se então o processo de 

floculação onde a agitação do aparelho juntamente com a dosagem do agente coagulante 

formam-se flocos, onde as impurezas na água sofrem a ação da gravidade e ocorre 

Correção do 

pH 

Coagulação e Floculação 

Decantação 

Floculação 
Alíquota Análises 
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naturalmente a decantação, devido ao peso dos flocos aglutinados. Para a realização do 

diagrama foram utilizados duas velocidades, como demonstrados no quadro 1. 

Quadro 1- parâmetros físicos utilizados no diagrama de coagulação. 

Parâmetro valor 

Tempo de mistura rápida  60s 

Velocidade de mistura rápida 150 RPM 

Tempo de mistura lenta 9min 

Velocidade de mistura rápida 30 RPM 

Tempo de decantação  60min 

 

A terceira etapa é onde ocorre a decantação dos flocos, onde as cubas são retiradas 

do jar-test, sem que ocorram movimentos bruscos, e disposta em uma superfície plana, 

visando assim à clarificação da água, nesta etapa a mesma ficou em repouso por uma hora.  

A quarta etapa consiste na retirada de uma alíquota (100 ml) da água clarificada para 

posteriores análises, esta alíquota foi retirada do sobrenadante das cubas, com o auxílio de 

uma pipeta, sendo a mesma inserida a aproximadamente três centímetros da superfície para 

realizar a coleta, visando a não movimentação do lodo gerado. As alíquotas foram retiradas 

aos trinta minutos de decantação e aos sessenta minutos, com o objetivo de se comparar se 

havia variação nos parâmetros analisados ao decorrer do tempo. 

A quinta e última etapa consiste na utilização das alíquotas para que se fosse medido 

os valores de pH final, turbidez e cor. Visando então compreender a funcionalidade dos 

coagulantes testados e apurando suas eficiências e deficiências. 

 

2.2.2 Análises Pré e Pós-Coagulação 

Após os ensaios de coagulação supracitados foi observado os desempenhos. Optou-

se por escolher a faixa ótima de coagulação para todos os coagulantes, e refazer as análises 

com demais parâmetros a serem analisados. 

Visando minimizar custos em escala real, foi adotado que o pH das análises 

realizadas nesta etapa seriam o pH da água natural do rio, o pH 7, sem a necessidade de 

adição de reagentes, subsequente a esta foi observado qual a concentração ótima para cada 

coagulante, valores estes demonstrado na Tabela 5. 
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Tabela 5- Concentração de coagulante utilizado para o teste de concentração ótima dos 

coagulantes, sulfato de alumínio, cloreto férrico, tanfloc SL, tanfloc SG em ambos períodos 

analisados. 

Coagulante 
Sulfato de 

alumínio 

Cloreto 

férrico 

Tanfloc 

SL 

Tanfloc 

SG 

Concentração 

(mg.L
-1

 ) 

Cheia 20 30 70 60 

Seca 20 30 30 20 

 

Ressalta-se ainda que a escolha nos valores dos coagulantes ministrados nesta etapa 

considerou-se a melhor remoção para turbidez e cor, contudo isto não desqualifica a 

viabilidade de valores inferiores do coagulante, pois a coagulação está inserida no processo 

inicial do tratamento de água, contendo assim demais etapas para uma melhor clarificação da 

água bruta. 

As análises físicas, químicas e microbiológicas foram realizadas a fim de se 

compreender se os ensaios de coagulação e os diferentes tipos de coagulantes utilizados 

podem corroborar na atenuação de parâmetros como coliformes, nitrogênio amoniacal, 

fosforo total entre outros parâmetros pertinentes no tratamento de água. 

 

2.2.2.1 Coleta  

A coleta foi realizada na mesma semana das coletas do diagrama de coagulação 

(janeiro 2019), pois se fazia necessário que a água mantivesse as características físicas, 

químicas e biológicas que a anterior. 

Devido à água bruta e pós-coagulada serem submetidas a análises microbiológicas, a 

coleta foi realizada em recipientes de dois litros devidamente esterilizados e lacrados. Ao se 

chegar no ponto de coleta as os recipientes foram abertos e despejados a jusante do ponto de 

captação, após esta etapa ocorreu a enxague do recipiente com a amostra a ser coletada, etapa 

repetida por três vezes, logo após houve a coleta e os mesmos foram armazenados em caixas 

térmicas com resfriamento até o laboratório de saneamento da Universidade Federal de 

Rondônia  (UNIR), e subsequente a chegada foram realizadas as análises descritas no tópico 

abaixo. 

 

2.2.2.2 Ensaios Laboratoriais  

Com a finalidade de observar a funcionalidade dos coagulantes analisados, foram 

realizadas análises pré e pós-coagulação, sendo elas: alcalinidade, coliformes, condutividade 

elétrica, cor, fósforo total, nitrogênio, potencial hidrogeniônico, salinidade, sólidos, 

temperatura e turbidez, segue na figura três a esquematização dos processos realizados. 
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A primeira etapa consiste na destinação da água bruta para duas finalidades, sendo a 

realização de análises dos parâmetros supracitados e a coagulação. A segunda etapa é 

realizada a coagulação com as dosagens e tempo de mistura mencionada acima. A terceira é a 

disposição do líquido coagulado em cones de Imhoff, após uma hora de decantação passou-se 

então para a quarta etapa que se refere à coleta de uma alíquota de 250 mililitros para a 

realização das análises. 

 

Figura 4 – Esquema dos processos realizados para as análises pré e pós-coagulação. 

 

Ressalta-se que para a realização das referidas análises, foram tomados todos os 

cuidados para que não houvesse contaminação externa as amostras, sendo assim todos os 

materiais utilizados em todas as etapas foram previamente esterilizados.  

As análises pré e pós-coaguladas foram realizadas em triplicatas a fim de se aplicar 

métodos estatísticos para compreender a significância dos dados. 

 

2.3 METODOLOGIAS UTILIZADAS EM ANÁLISES FÍSICAS, QUÍMICAS E 

MICROBIOLÓGICAS. 

 

2.3.1 Alcalinidade 

A alcalinidade foi determinada pelo método de titulação potenciométrica conforme 

metodologia sugerida no Manual de Procedimentose Técnicas (2004) baseados nos métodos 

da APHA (1995).   

A água a ser submetida a análise é disposta em um becker, sob agitação magnética, 

com a adição de ácido sulfúrico padronizado (0,02 N) até o pH 4,5 e anotado o volume de 

ácido sulfúrico (V2H2SO4) utilizado. O monitoramento do pH foi realizado através da sonda 
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multiparamêtros da marca AKSO, modelo AK88. Posteriormente, calculou-se a alcalinidade 

total pela descrita abaixo. As amostras foram previamente filtradas. Os valores encontrados 

para o parâmetro alcalinidade é dado em mg CaCO3.L
-1

. 

 

        
                            

                  
 

 

Onde: 

Atotal = Alcalinidade (mg.L
-1 

CaCO3) 

NH2SO4= Normalidade da solução de ácido sulfúrico; 

V2H2SO4=Volume gasto da solução de ácido sulfúrico.  

 

2.3.2 Coliformes 

As análises microbiológicas foram realizadas pelo método de membrana filtrante em 

meio cromogênico, técnica descrita no Standart of Methods for the Examination of Water and 

Wasterwater (1995). 

O método cromogênico consiste em filtrar 100 ml de água através de um sistema de 

filtração e bomba a vácuo em uma membrana com porosidade de 0,45 μm. Após a filtração a 

membrana é disposta em um meio de cultura diferenciado Chromocult Coliformes Agar 

(CCA), sendo possível detectar E. coli e coliformes totais em uma mesma membrana, 

subsequente a disposição das mesmas no meio, são encubadas em estufa bacteriológica 

(SOLAB, modelo SL-101) com uma temperatura de 35 ± 2 °C por 24 ± 2 horas. 

Após as 24 horas de encubação foram realizadas a contagem das unidades formadoras 

de colônias para que se possa conhecer a densidade dos mesmos. 

Para a determinação da densidade de coliformes as análises foram realizadas com a 

água bruta e diluições de 1:100 e 1:1000. Os valores encontrados para os coliformes são dado 

em UFC.100mL-¹. 

 

2.3.3 Condutividade Elétrica 

A condutividade elétrica foi determinada através da sonda (AKSO, modelo AK88). Os 

valores encontrados para o parâmetro condutividade elétrica é dado em mg.L
-1

. 

 

2.3.4 Cor 

A cor foi aferida pelo método colorimétrico. As amostras foram dispostas em tubos de 

ensaio, e inseridas em centrifuga por 15 minutos, após esta etapa foram coletadas alíquotas e 

lidas em espectrofotômetro (BEL engeneering, modelo V-M5), em comprimento de onda 400 
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nanômetros. Após a leitura os valores são dispostos em uma curva de calibração para se obter 

o real valor da cor. Ocorreu a centrifugação para que se fosse medido a cor verdadeira. Os 

valores encontrados para o parâmetro cor é dada em mg.Pt-Co. L
-1

. 

 

2.3.5 Fósforo Total 

O fósforo total foi obtido através de solução de Vanadato-Molibdato, composto por 

metavanadato de Amônio (NH4VO3), HCl e molibdato de amônio ((NH4(MO7)O24.4H2O). 

após a inserção dos reagentes na alíquota, os tubos de ensaios ficaram em repouso por 10 

minutos, após a passagem deste tempo ocorreu a leitura no espectrofotômetro da marca BEL 

engeneering, modelo V-M5, com o comprimento de onda de 420 nanômetros. As amostras 

foram previamente filtradas, com membranas com porosidade de 45µm. Os valores 

encontrados para o parâmetro fósforo total é dado em mg.L
-1

. 

 

2.3.6 Lodo gerado 

Lodo gerado foi mensurado através do processo de decantação da água coagulada, 

onde após a agitação no jar-test o liquido foi disposto em cones de Imnoff, e ocorre a 

raspagem das paredes do cone, através de  um bastão de vidro a cada 15 min, em um período 

de 60 minutos, de forma pacífica, para que o mesmo não agite a água, após esta etapa foi 

anotado o valor do lodo gerado na parte inferior do cone, pois o mesmo possui graduação em 

ml.L 
-
¹. Para a quantificação do lodo o valor é dado em ml.L

-1
. 

 

2.3.7 Nitrogênio 

O nitrogênio analisado no presente estudo é apresentado em três formas, nitrogênio 

amoniacal, íon nitrito e íon nitrato . Anterior a todas as análises ocorreu a filtração da amostra 

em membranas com uma porosidade de 45 µm. 

O nitrogênio amoniacal (NH4
+
) foi determinado através do método do Nessler, como 

descrito no APHA (2005), onde se é adicionado às amostras o reagente Nessler e iodeto de 

potássio. Após a adição das mesmas ficam em repouso por 10 minutos e subsequente é 

realizada a leitura no espectrofotômetro (BEL engeneering, modelo V-M5), a um 

comprimento de onda de 425 nanômetros, em seguido os valores são inseridos em uma curva 

de calibração, onde é expresso a concentração de nitrogênio amoniacal presente na água. Os 

valores encontrados para o parâmetro nitrogênio amoniacal são dado em mg.L
-1

 N. 

Para a determinação do íon nitrito (NO2
-
), foi utilizado o método sufanilamida e N-

naftil, onde se se adiciona a solução sulfanilamida e N-(1-naftil) etilenodiamina, após a 
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inserção dos reagentes as amostras permanecem em repouso por 10 minutos e então é 

realizada a leitura em espectrofotômetro, como comprimento de onda de 525 nanômetros, 

onde após a leitura os valores são inseridos na curva de calibração para que se possa 

identificar a concentração do íon nitrito. Os valores encontrados para o parâmetro nitrogênio 

amoniacal é dado em mg.L
-1

 N. 

O íon nitrato (NO3
-
) é determinado através do método da Brucina, onde a mesma em 

meio ácido resulta em uma coloração amarelada. Após as etapas da análise, é realizada a 

leitura em espectrofotômetro, com o comprimento de onda de 410 manômetros. Os valores 

são inseridos na curva de calibração. Os valores encontrados para o parâmetro íon nitrato é 

dado em mg.L
-1

 N. 

 

2.3.8 Potencial Hidrogênionico 

O pH foi medido através da sonda multiparamêtros da marca HANNA, modelo 

HI3512. Os valores encontrados para o parâmetro pH é em formato de escala, variando de 0 a 

14. 

 

2.3.9 Salinidade 

A salinidade foi determinada através da sonda multiparamêtros da marca HANNA, 

modelo HI3512. Os valores encontrados para o parâmetro salinidade é dado em %. 

 

2.3.10 Sólidos 

Os sólidos analisados no presente estudo encontram se em três formas, sendo eles: 

sólidos voláteis totais, sólidos em suspensão totais e sólidos em suspensão fixo. 

Inicialmente, a membrana de filtração com porosidade de 45 µm, foi submetida em 

um sistema de filtração, para que ocorresse a lavagem da mesmas com água destilada, após 

este processo calcinou-se a cápsula de porcelana juntamente com a membrana em mufla a 600 

°C, por um período de 60 minutos, ao sair da mufla, foram dispostas em dessecador com 

sílica, após atingirem a temperatura ambiente foi realizado a medição da massa das capsulas 

juntamente com as membranas (P1) em balança analítica. 

Após a pesagem, a membrana foi novamente levada a microfiltração a vácuo e neste 

momento foram filtrados 100 ml da amostra, medidos previamente em proveta, em seguida as 

membranas são devolvidas nas capsulas e submetidas a 105 °C na estufa por um período de 

24 horas. Após esse período as membranas e as capsulas foram dispostas em dessecador com 
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sílica, após atingirem a temperatura ambiente foi realizado a medição da massa das capsulas 

juntamente com as membranas (P2). 

A última etapa foi realizada logo após a pesagem P2, onde foi levado novamente a 

mufla por 60 minutos a uma temperatura de 600 °C, ao sair da mufla, foram dispostas em 

dessecador com sílica, após atingirem a temperatura ambiente foi realizada a medição da 

massa das cápsulas juntamente com as membranas (P3). 

Após a realização das etapas supracitadas os valores foram inseridos nas formulas 

abaixo : 

Sólidos Voláteis Totais (mg/L) = ((P2 – P3) x10
6
) / V  

Sólidos em Suspensão Totais (mg/L) = ((P2 – P1) x10
6
) / V 

Sólidos em Suspensão Fixos (mg/L) = ((P3 – P1) x10
6
) / V 

 

2.3.11 Temperatura 

A temperatura foi determinada com o apoio da sonda multiparamêtros (AKSO, 

modelo AK88). Os valores encontrados para o parâmetro temperatura são dado em °C. 

 

2.3.12 Turbidez 

A turbidez foi determinada no laboratório com turbidímetro de bancada portátil (Hach, 

modelo 2100P). Os valores encontrados para o parâmetro turbidez são dado em Unidade de 

Turbidez (UT). 

 

2.3.13 Análises Estatísticas  

Com a finalidade de se compreender se para as dosagens ótimas, houve semelhança 

entre os coagulantes utilizados na remoção de parâmetros físicos, químicos e biológicos, foi 

aplicados testes estatísticos. 

A primeira etapa consistiu em se aplicar o teste de normalidade, para analisar se os 

dados pertencem a um conjunto com distribuição normal, uma vez que o mesmo é um 

importante aspecto para a aplicação de testes paramétricos. Utilizou-se o teste de Shapiro-

Wilk. O software livre utilizado foi o BioStat, na versão 6.7.0.0, o nível de significância 

adotado foi de 5%. 

Para os testes paramétricos foi utilizado a ANOVA (Análise de Variança), para 

demonstrar se houve ou não diferença entre os tratamentos analisados, contudo a ANOVA 

não demonstra em quais grupos ocorre tal variação, deste modo aplica-se o teste Tukey, pois 

neste será descrito quais os testes diferem. Para a realização dos métodos apresentado foi 

utilizado o software BioStat, na versão 6.7.0.0. 
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3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

A discussão dos resultados ocorrerá em dois tópicos, sendo o primeiro o diagrama de 

coagulação e o segundo a realização de análises da remoção/atenuação de parâmetros físicos, 

químicos e biológicos após a coagulação dos diferentes coagulantes em estudo. 

 

3.1 DIAGRAMA DE COAGULAÇÃO 

Com a finalidade de se compreender as faixas ótimas de coagulação foram realizados 

ensaios com os variados coagulantes em estudo, devido a ações climáticas e as variações 

sazonais características da região amazônica, o presente estudo visou compreender diferentes 

períodos, haja vista que há diferença nos padrões da água em virtude destas sazonalidades. 

Deste modo compreender as características da água bruta se faz necessário, na tabela 6 

estão descritos os valores encontrados para os parâmetros pH, cor e turbidez da água bruta 

para o período cheia e seca. 

Tabela 6 – Valores encontrados para pH, Turbidez e Cor no período cheia. 

Pârametro pH Turbidez (UT) Cor (mg.Pt-Co.L
-1

) 

Período Cheia 7,27 31,1 80 

Período de Seca 7,61 12,2 35 

 

 

3.1.1 Sulfato De Alumínio (AL2(SO4)3) 

  

3.1.1.1  Período de Cheia 

Como supracitado foram realizados ensaios de coagulação, com variação de 

concentração e pH. E neste foi possível observar as faixas ótimas de coagulação para os 

diferentes coagulantes utilizados, como pode ser observado nas figuras 5 e 6, onde as mesmas 

demonstram as porcentagens de remoção de turbidez e cor do coagulante sulfato de alumínio 

(Al2(SO4)3) após os processos de coagulação, floculação e decantação (CFD). Foram 

utilizados apenas os valores encontrados no T60 (60 minutos de decantação) para a 

elaboração da porcentagem de remoção. 
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Figura 5 – Percentual de remoção de turbidez no período de cheia, através do processo de CFD com a 

utilização de sulfato de alumínio. 

 

 

Figura 6 – Percentual de remoção de cor no período de cheia, através do processo de CFD com a 

utilização de sulfato de alumínio. 
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Foi possível compreender nas figuras 5 e 6 a semelhança na remoção da turbidez e cor, 

pois em ambos apenas na concentração de 10 mg.L
-1

 o sulfato de alumínio demonstrou 

insuficiência na atenuação dos parâmetros. As demais concentrações demostraram bons 

índices de remoção, índices estes já esperados, pois o sulfato de alumínio é o coagulante mais 

empregado nas estações de tratamento de água nacional, bem como em todo o estado, por sua 

alta capacidade de clarificação da água, fácil manuseio, operação e armazenamento (SILVA 

et al, 2011; HELLER; PÁDUA, 2006). 

Quando analisados separadamente foi possível inferir que a remoção de turbidez 

ocorreu em uma faixa mais ampla, pois houve remoção acima de 80% com concentração entre 

20 e 70 mg.L
-1

, em uma faixa de pH, variando desde o 5 até o 8. 

O melhor pico de remoção de turbidez encontrado foi com a concentração de 30 mg.L
-

1
, no pH 8, sendo uma remoção de 95,82%, passando de 31,1 UT para 1.3 UT, contudo a 

concentração de 20 mg.L
-1

, apresentou valores satisfatórios na remoção, pois, entre o pH 5 e 8 

o menor índice de remoção foi de 60,13%. 

Nunes (2011), em trabalho semelhante com a água do rio Urupá em um período de 

cheia encontrou valores semelhantes para a faixa ótima do coagulante sulfato de alumínio no 

que se tange o parâmetro turbidez, pois em seu estudo a partir de 20 mg.L
-1

 houve uma 

remoção superior a 50%, em faixas de pH entre 6 e 8, sendo a melhor taxa de remoção 

(97,36%) a concentração 30 mg.L
-1 

em pH 7. 

No que se tange a variação de pH as faixas com menor remoção foram as 

extremidades (4 e 9) , isto ocorre pois em valores de pH muito abaixo ou acima da faixa ótima 

de coagulação tornam os íons alumínio solúveis, não  ocorrendo o agregando com os sólidos 

presentes na água, resultando em uma baixa eficiência de coagulação (PAVANELLI, 2001). 

Entre as dosagens de 40 a 70 mg.L
-1

, houve uma boa remoção de turbidez, pois a 

menor percentagem foi de 69,04% (40 mg.L
-1 

em pH 4) e a de maior eficiência foi de 95,40% 

(50 mg.L
-1 

em pH 7), contudo não se faz necessário a utilização de altas dosagens, pois baixas 

concentrações denotam valores superiores de remoção e suficientes para esta etapa. 

Quando se observa apenas a remoção de cor é possível afirmar que as melhores faixas 

de remoção encontram-se na parte central do diagrama que abrange as concentrações 30, 40 e 

50 mg.L
-1

 em pH’s variando de 5 a 8.  

As concentrações acima de 30 mg.L
-1 

em pH’s entre 5 e 8 apresentaram as menores 

percentagens de remoção foram de 80%, passando de 80 mg.Pt-Co.L
-1

 para 16 mg.Pt-Co.L
-1. 

Desta forma é possível inferir a eficiência do sulfato de alumínio para a água em estudo, haja 

vista que mesma permeia em meio a neutralidade, deste modo, com tal pH e concentrações 
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variando entre 20  e 30 mg.L
-1

 o coagulante desempenha um bom papel na remoção de ambas 

as variáveis. 

Campos et al. (2005) afirma em seus estudos que a faixa ótima de remoção de cor 

mantem-se em torno do pH 6 e 7, pois nesta região o sistema de coagulação que impera é o 

sistema de varredura, facilitando assim a remoção da cor, tais argumentos explicitados por 

Campos pode ser observado no presente estudo.  

 

3.1.1.2 Período de Seca 

Para o período de seca (Figura 7 e 8) foi possível compreender uma visível variação 

entre os padrões de remoção de cor e turbidez apresentadas no período da cheia. 

Para o parâmetro turbidez o coagulante permanece com uma boa atuação em quase 

todas as concentrações estudadas, contudo há uma pequena faixa, onde uma possível 

superdosagem poderia corroborar com uma baixa eficiência entre 40 e 70 mg.L
-1

em águas de 

coagulação com pH entre 7 e 9, com algumas exceções. 

O melhor índice de remoção de turbidez ocorreu em 20 mg.L
-1

 no pH 8, com um valor 

de 91,89%, passando de 12,2, para 0,99 UT. Contudo entre os pH’s 6 e 7 na concentração de 

10 mg.L
-1

, os valores de remoção de turbidez também se demonstraram  eficientes 

ultrapassando os 65 % de remoção. 

Em águas de coagulação com o pH, em exceção as dosagens 10 e 20 mg.L
-1

, todas as 

demais obtiveram valores acima de 50% de remoção com ênfase na concentração de 60 mg.L
-

1 
que removeu acima de 70% da turbidez.  

Em águas de pH 5 apenas 10 mg.L
-1 

foi inferior a 68% de remoção, sendo 20 e 30 

mg.L
-1 

as melhores redutoras do parâmetro analisado. Em pH 6 todas as concentrações 

demonstraram-se elevadas, onde o menor valor de eficiência foi de 72% ( 40 mg.L
-1

). 

Quando se trata de águas no entorno da neutralidade e alcalinas ocorre uma variação 

se comparado às águas mais ácidas, pois com o pH 7 e 8 apenas as concentrações abaixo de 

40 mg.L
-1 

demonstraram boas eficiências, nas demais não houve valores acima de 20% de 

remoção. Para águas com pH 9 as concentrações 10, 60 e 70 mg.L
-1

, apresentaram níveis de 

remoção inferiores a 5%, já as demais concentrações mantiveram níveis acima de 75% de 

remoção de turbidez. 
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Figura 7 – Percentual de remoção de turbidez no período de seca, através do processo de CFD com a 

utilização de sulfato de alumínio. 

 

 

Figura 8 – Percentual de remoção de cor no período de seca, através do processo de CFD com a 

utilização de sulfato de alumínio. 

 



47 

 

Embora tenha ocorrido uma variação visível se comparado os períodos cheia e seca, as 

concentrações entre 20 e 30 mg.L
-1

, mantem-se como as melhores dosagem a serem aplicadas, 

considerando-se os valores de pH encontrados na água em estudo, contudo foi possível notar 

uma leve ascensão de eficiência na dosagem 10 mg.L
-1

. 

Tal variação pode ser explicada por autores como Cardoso et al., (2008),  Paterniani et 

al. (2009) e Pereira (2015), que analisando o processo de coagulação, encontraram melhores 

índices de remoção em águas com turbidez mais elevadas, devido ao foto de que em águas 

com alta turbidez há um maior teor de substâncias suspensas, facilitando assim o processo de 

aglutinação das mesmas.  

O parâmetro cor foi bastante semelhante ao parâmetro discutido acima. O melhor 

índice de remoção foi nos pH’s 6 e 7 na concentração de 20 mg.L
-1

, tendo uma 

aproveitamento de 100% na remoção da cor. 

Com águas de pH 4 e 5,  todas as concentrações desempenharam uma boa remoção de 

cor, com valores acima de 50% para 20 e 30 mg.L
-1

 e valores acima de 70% nas demais 

concentrações, exceto a menor concentração que demonstrou valores inferiores a 20% de 

remoção de cor. 

Com águas de pH 6 ocorreram as melhores remoções de cor para o coagulante sulfato 

de alumínio em período de seca, pois apenas a concentração de 20 mg.L
-1 

foi menor que 90% 

na atenuação de cor, mas mesmo estando abaixo deste valor, a mesma reduziu em 61% a cor. 

A faixa de pH 7 demonstrou bons resultados apenas nas concentrações de 20 e 30 

mg.L
-1

, as demais dosagens foram inferiores a 50%. Para águas com o pH 8 e 9 obteve-se 

bons valores entre as concentrações de 20 a 50 mg.L
-1

. 

 

 

3.1.2 CLORETO FÉRRICO (FeCl3) 

 

3.1.2.1 Período de Cheia 

Ao ser utilizado o coagulante inorgânico cloreto férrico foi possível compreender uma 

determinada variação quando se compila os valores de turbidez e cor (Figura 9 e 10), pois não 

houve uma semelhança entre os parâmetros, pois quando há uma super dosagem não ocorre à 

aglutinação do coagulante junto às impurezas, ocorrendo então um residual do mesmo na 

água a ser tratada. 

Para o parâmetro turbidez, apenas até a concentração de 40 mg.L
-1 

houve eficiência na 

remoção, contudo em pH específicos, e sendo assim infere-se que o agente coagulante se 
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desenvolve com maior eficiência em pH ácido até a neutralidade, pois em sua grande maioria 

os  valores de remoção acima de 50% ocorreram em regiões ácidas. O melhor índice de 

remoção se deu na dosagem de 20 mg.L
-1

 com pH 6, obtendo uma  remoção de 94,65%, o que 

em valores de turbidez, retrata um declínio de 31,1 para 2 UT.  

Com pH entre  4 e  6, houve uma boa remoção de turbidez, com valores acima de 85% 

de remoção até a concentração de 50 mg.L
-1

, com leves declínios nas concentrações 60 e 70 

mg.L
-1

. 

Padilha et al.(2011) analisando diferentes coagulantes no tratamento de água com 

turbidez de 41,5 e pH 6,6 afirma que em menores concentrações a utilização do cloreto foi 

mais eficiente, informação esta em acordo com os resultados adquiridos na presente pesquisa.  

Entre os pH’s próximo a neutralidade e alcalinos, houve pouca remoção de turbidez, 

salvas algumas concentrações que permeiam entre a região de 20 e 30 mg.L
-1

. As demais 

concentrações não obtiveram remoções superiores a 40% sendo em grande maioria valores 

inferiores a 15%. O menor índice de remoção encontrado para o cloreto férrico no período da 

cheia deu-se em pH8 com uma dosagem de 40 mg.L
-1

, onde o valor da turbidez reduziu de  

31,1 para 29,2, perfazendo uma redução de apenas 6,11% 

Deste modo infere-se que, para o parâmetro turbidez o cloreto férrico possui 

particularidades não favoráveis à utilização do mesmo em águas do rio Urupá, haja vista que 

o mesmo possui águas com pH em torno da neutralidade. 
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Figura 9 – Percentual de remoção de turbidez no período de cheia, através do processo de CFD com a 

utilização de cloreto férrico. 

 

 

Figura 10 – Percentual de remoção de cor no período de cheia, através do processo de CFD com a 

utilização de cloreto férrico. 

 

Quando se trata de remoção de cor houve duas regiões com maior desempenho, 

primeiro foi em meio ácido com pH entre 4 e 6 e concentrações 10 a 40 mg.L
-1

, segundo foi a 

região alcalina entre 7 e 9 com dosagens de 30, 40 e 50 mg.L
-1

. O melhor índice ocorreu na 

dosagem de 30 mg.L
-1

, onde apenas o pH 9 se manteve abaixo de 100% na remoção de cor da 

água em estudo. 

É notável que independente da faixa de pH as concentrações acima de 50 mg.L
-1

 não 

ocasionaram uma boa redução de cor, isto pode ser explicado pois o cloreto férrico possui 

uma cor acastanhada, e com a inserção de altas dosagens do mesmo, parte do coagulante não 

utilizado no processo se dissolve na água acarretando assim uma coloração a mesma (VAZ et 

al., 2010; BRANCO, 2008). 

Foram encontrados valores de cor acima da água bruta, evidenciando assim uma super 

dosagem em 60 e 70 mg.L
-1

, em 70 mg.L
-1 

em águas de pH 8, onde houve uma elevação da 

cor, pois a cor inicial era 80 mg.Pt-Co.L
-1

 e ao fim do processo a mesma estava em 240 

mg.Pt-Co.L
-1

.  
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Franco (2009), utilizando o coagulante cloreto férrico em seus estudos verificou que 

conforme se aumentava a dosagem do coagulante à cor também tendia a se elevar, pois em 10 

mg.L
-1

 a cor aparente  era de 5 mg.Pt-Co.L
-1

, contudo na aplicação de 60 mg.L
-1

 o valor 

encontrado foi de 220 mg.Pt-Co.L
-1

. 

Portanto em virtude da sua coloração o cloreto férrico contribuir negativamente para o 

parâmetro cor dependendo da concentração utilizada, pois em determinadas dosagens, embora 

tenha se ocorrido uma atenuação na turbidez, houve um residual de coagulante que 

corroborou com um acréscimo na cor. 

 

3.1.2.2 Período de Seca 

Para o período de seca houve uma menor eficiência em ambos os parâmetros 

analisados (Figura 11 e 12). As melhores remoções de turbidez permeou pelas regiões entre 

10 e 30 mg.L
-1

. Para a concentração de 10 mg.L
-1

 os melhores índices de remoção ocorreram 

em meio ácido nos pH’s 4 e 5, em contrapartida, as concentrações de 20 e 30 mg.L
-1

, 

demonstraram melhores eficiências em águas mais alcalinas. 

O melhor índice de remoção ocorreu quando se ministrou 30 mg.L
-1

 em água com pH 

7, ocorrendo uma redução de 93,44%. 

 

Figura 11 – Percentual de remoção de turbidez no período de seca, através do processo de CFD com a 

utilização de cloreto férrico. 
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Figura 12 – Percentual de remoção de cor no período de seca, através do processo de CFD com a 

utilização de cloreto férrico. 

 

 

 

Em virtude da coloração e/ou a criação de pequenos flocos no processo de coagulação, 

nas concentrações 50, 60 e 70 mg.L
-1

, houve um acréscimo da turbidez, exceto em pH 4 (60 e 

70 mg.L
-1

) e pH 9 (50 e 70 mg.L
-1

), os demais elevaram a turbidez, como é o caso do pH 5 em 

dosagem de 70 mg.L
-1

, que elevou a turbidez de 12,2 para 25,9 UT. 

Em sua grande maioria os flocos gerados através do processo de coagulação por 

cloreto férrico são maiores se comparados aos flocos originados por sulfato de alumínio. 

Destarte em virtude de uma dosagem em excesso se gerou apenas micro flocos, o que 

dificulta na ação de arraste por gravidade para o fundo, acarretando em uma dispersão do 

mesmo em toda água a ser tratada, e consequentemente aumentando o valor da turbidez 

(PÁDUA; DI BERNARDO, 2008). 

A remoção de cor teve um resultado inferior à redução de turbidez, pois entre as 

concentrações, 50, 60 e 70 mg.L
-1

, não houve uma análise que se mantivesse abaixo da cor 

inicial da água a ser tratada, ocorrendo assim uma elevação na coloração da água em até 

500%.  

Para dosagens de 10  mg.L
-1

, apenas os pH’s 4 e 5 demonstraram uma boa remoção de 

cor, em 20 mg.L
-1

, ocorreu  remoção nas águas de pH 4, 5 e 6. Já para as concentrações de 30 
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e 40  mg.L
-1

, as melhores remoções ocorreram em meio entre a neutralidade e alcalinos, 

variando entre o pH 7 a 9. O melhor índice de remoção ocorreu com a dosagem de 30 mg.L
-1

, 

onde foi possível obter uma remoção de 100% da cor, em águas de pH 7, 8 e 9. 

Se comparando os dois período analisado foi possível compreender que o coagulante 

cloreto férrico obtém melhor remoção de ambos os parâmetros em águas com maior turbidez. 

 

3.1.3 TANFLOC SG 

 

3.1.3.1  Período de Cheia 

O coagulante orgânico tanfloc (SG) demonstrou uma boa eficiência na remoção de 

turbidez e cor (Figura 13 e 14) apenas em concentrações mais elevadas para o período de 

cheia, até 30 mg.L
-1

 o mesmo só demonstrou uma certa eficiência em meio extremamente 

ácido (pH 4), contudo apenas a partir de uma concentração de 50 mg.L
-1

 o coagulante se 

mostrou eficiente independentemente da faixa de pH no qual o mesmo estava inserido. 

 

Figura 13 – Percentual de remoção de turbidez no período de cheia, através do processo de CFD com 

a utilização de TANFLOC SG. 
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Figura 14 – Percentual de remoção de cor no período de cheia, através do processo de CFD com a 

utilização de TANFLOC SG. 

 

Para o parâmetro turbidez o melhor índice de remoção ocorreu em pH 5 com uma 

dosagem de 60 mg.L
-1

, houve uma redução de 96,88% ,embora em menores dosagens como 

40 e 50 mg.L
-1

, também obtiveram remoção bem semelhantes, sendo 96,66% em pH 4 e 

96,33% em pH 6 respectivamente. 

Contudo considerando que ás águas do rio Urupá tendem a permanecer em meio 

neutro, para o coagulante em estudo apenas concentrações acima de 50 mg.L
-1

, houve uma 

boa remoção, onde para 50, 60 e 70 mg.L
-1

, ocorreu uma redução de turbidez de 70,48; 96,82 

e 96,78%, respectivamente. 

Siqueira (2009), realizando ensaios de tratabilidade de águas para abastecimento 

público utilizando o coagulante Tanfloc SL, obteve bons valores de remoção de turbidez 

apenas em dosagens acima de 40 mg.L
-1

, sendo sua melhor concentração 55 mg.L
-1

, com uma 

remoção superior a 99%. Trevisan (2014) utilizando o mesmo coagulante afirma que para o 

tratamento da água em estudo a melhor concentração foi de 45 mg.L
-1

, denotando assim uma 

equidade entre as análises apresentadas no presente estudo, haja vista que as melhores 

remoções ocorreram em altas concentrações. 

O menor índice de remoção ocorreu em uma dosagem de 30 mg.L
-1

 em águas com pH 

7, perfazendo um valor de remoção de apenas 11,9%, contudo para as concentrações 10 e 20 
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mg.L
-1 

em sua grande maioria os valores permearem por este mesmo patamar, variando entre 

uma remoção de  12 a 30%, permanecendo então com valores de turbidez acima de 20 UT. 

O parâmetro cor obteve uma eficiência menor, se comparado à turbidez, isto pode ser 

explicado, pois em determinadas situações, pode ocorrer uma boa remoção de sólidos 

suspensos (turbidez), mas não o suficiente para que ocorra simultaneamente a remoção de cor, 

haja vista que a mesma está associada a substancias dissolvidas, não sendo comtempladas a 

sua remoção pelo processo CFD (SKORONKI, et al., 2014). 

Para o pH 4, apenas a concentração 10 mg.L
-1

, demonstrou baixa eficiência de 

remoção (8,13%), as demais concentrações obtiveram valore acima de 85%de remoção do 

parâmetro cor. 

Em águas com pH entre 5 e 8, apenas concentrações acima de 40 mg.L
-1

, resultaram 

em boa remoção de cor, perfazendo valore acima de 70% . Contudo para o pH 9 apenas as 

duas ultimas concentrações demonstraram eficiência na remoção. 

Theodoro et al. (2017), utilizando o coagulante SG para remoção de cor e turbidez em 

águas com elevados terrores de cor (2050 mgPt-Co.L
-1

) e turbidez (666 UT), conseguiram 

bons valores de remoção, para ambos os parâmetros em três diferentes pH’s 4,5; 6,3 e 9,9, 

ultrapassando 87% de remoção. Contudo tais valores podem ser elevados em diferentes faixas 

de pH devido aos valores dos parâmetros analisados serem extremamente altos, pois o 

presente estudo abrange valores bem inferiores a pesquisa desenvolvida por Theodoro e seus 

colaboradores. 

Piantá (2008), analisando águas superficiais com cor 100 mgPt-Co L
-1

 e turbidez de 20 

UT através da aplicação em uma única concentração do coagulante SG em diferentes pH’s (5;  

6,6 e 9) encontrou bons valores de remoção de cor apenas para águas com pH  6,6. 

Deste modo para turbidez a turbidez e cor analisadas neste período e com a coagulação 

por meio do SG, se fazem necessários altas dosagens para que mesmo possa obter bons 

resultados na clarificação da água. 

 

3.1.3.2 Período de seca  

Para o período de seca é possível perceber que há uma variação visível quando se 

comparado à utilização do mesmo coagulante no período cheia, pois as remoções de turbidez 

e cor (Figura 15 e 16) se deram em menores concentrações e meios mais alcalinos. 

As concentrações de 10 e 20 mg.L
-1

, foram as que demonstraram maior índice de 

remoção de turbidez, haja vista que para a concentração de 10 mg.L
-1

, apenas o pH 4 obteve 
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valores inferior a 65% de remoção, já para a dosagem de 20 mg.L
-1

, em meios neutro e 

alcalinos (7, 8 e 9) ocorreram uma melhor remoção. 

O melhor ponto de remoção turbidez ocorreu com a dosagem de 20 mg.L
-1 

em águas 

com pH 8, removendo 89,6% da turbidez inicial, em unidade de turbidez tal remoção passou 

de 12,2 para 1,4 UT.   

Para 30, 40 e 50 mg.L
-1

, houve variação na eficiência em virtude do pH, mas é notório 

uma ineficiência em pH’s mais ácidos, em meio ao pH 7 houve boa remoção para 30 e 50 

mg.L
-1

, em águas com pH 8, apenas a concentração 40 mg.L
-1

, demonstrou bons resultados e 

para o pH 9 as  três dosagens  se demonstraram boas na remoção de turbidez. 

   

 

Figura 15 – Percentual de remoção de turbidez no período de seca, através do processo de CFD com a 

utilização de TANFLOC SG. 
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Figura 16 – Percentual de remoção de cor no período de seca, através do processo de CFD com a 

utilização de TANFLOC SG. 

  

 

As concentrações de 60 e 70 mg.L
-1

, em praticamente todos os meios, elevaram a 

turbidez da água chegando até a 15 UT. O que pode ser explicado pela região ótima do 

coagulante, onde no caso estudo é em concentrações baixa, pois nestas concentrações ótimas 

o floco adquire maior peso otimizando assim a sua decantação, contudo ao exceder a 

concentração ótima do coagulante empregado, ocorre uma desestabilização dos flocos, 

reduzindo assim a eficiência (LIBÂNIO, 2010). 

No que se tange o parâmetro cor, as percentagens de remoção ocorreram de forma 

mais ampla, pois há bons níveis de remoção entre as concentrações de 10 e 50 mg.L
-1

, embora  

os melhores percentuais de remoção estejam entre os pH’s 6 a 9. 

Os melhores índices de remoção de cor ocorreram com a remoção de 100%, em água 

com pH 5, 6 e 7, nas concentrações, 10, 50 e 20 mg.L
-1

, respectivamente. Moraes (2009), 

analisando águas superficiais, conseguiu boas faixas de remoção de cor com 20 mg.L
-1

, 

revelando uma remoção de até 94%. 

Para a concentração de 10 mg.L
-1

, apenas em pH 4 não houve remoção superior a 79% 

da cor. Ao se analisar as dosagens de 20, 30 e 50 mg.L
-1

, apenas águas em pH acima de 6 
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demonstraram boas remoção de eficiência. Em concentração de 40 mg.L
-1

, boas remoções de 

cor ocorreram a partir do pH neutro, com remoções acima de 75%. 

As concentrações entre 60 e 70 mg.L
-1

 obtiveram remoções acima de 55% apenas em 

pH 9, os demais pH’s não apresentaram valores relevantes para a remoção de cor. 

É possível compreender que já em baixas concentrações o coagulante tanfloc SG, 

demonstra eficiência em águas de baixa turbidez e cor. 

  

3.1.4 TANFLOC SL 

 

3.1.4.1 Período de Cheia 

 

O coagulante orgânico SL apresentou (Figuras 17 e 18) uma melhor remoção em 

concentrações mais elevadas e em pH’s em meio ácido até a neutralidade em ambos os 

parâmetros analisados, com ressalvas na concentração de 70 mg.L
-1

, onde houve pontos de 

boa remoção em pH acima de 7. 

 

Figura 17 – Percentual de remoção de turbidez no período de cheia, através do processo de CFD com 

a utilização de TANFLOC SL. 
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Figura 18 – Percentual de remoção de cor no período de cheia, através do processo de CFD com a 

utilização de TANFLOC SL. 

 

 

Em uma dosagem de 10 mg.L
-1

, não houve uma boa remoção da turbidez, haja vista 

que o valor máximo de remoção encontrado foi menor de 15%, já para a concentração de 20 

mg.L
-1

, em águas com pH 5 e 6 demonstraram uma eficiência acima de 89%, contudo pra os 

demais pH os valores foram inferior a 25% de remoção. 

Para as concentrações de 30 e 40 mg.L
-1

, apenas em meio ácido (pH 4 e 5) 

demonstraram uma boa remoção. Entre as concentrações de 50 e 60 mg.L
-1

, a faixa de 

remoção obteve uma pequena elevada no que se refere ao pH, pois abrange uma região onde 

se atuam águas com pH entre 4 e 6. 

No que se tange a dosagem de 70 mg.L
-1

, houve uma boa remoção de turbidez em 

quase todos os meios, excluindo apenas o pH 9, onde houve uma remoção de apenas 35% na 

atenuação da turbidez. 

Nepomuceno (2016), analisando águas para abastecimento público com valores 

relativamente semelhantes ao estudado, afirma que para o coagulante tanfloc SL, ocorreu uma 

melhor remoção de turbidez entre as coagulações de 50 a 70 mg.L
-1

, além de expor que as 

menores eficiências estão na região que permeia as dosagens de 10 e 20 mg.L
-1

.  

Corroborando assim com os dados apresentados neste estudo. 



59 

 

Os valores para a cor determinada semelhança entre os dados apresentados para a 

remoção de turbidez. Em concentração de 10 mg.L
-1

 houve um baixos índices de remoção 

coloração da água tratada, onde o coagulante não corroborou com a formação de flocos 

fazendo com que o liquido inserido tenha apenas se diluído no meio aquoso, não ocorrendo a 

criação de flocos e posterior decantação. 

Para as concentrações de 20 e 30 mg.L
-1

, ocorreram baixas remoções de cor, exceto 

em águas com pH 6 e 5, respectivamente. Para a concentração de 40 mg.L
-1 

 apenas em meio 

ácido (pH 4) ocorreu uma boa remoção (98%). Já para as concentrações de 50 e 60 mg.L
-1

, as 

faixas boas de remoção ocorreram entre os pH’s 4 e 6. No que se tange a concentração de 70 

mg.L
-1

, todas as faixas de pH, demonstraram uma boa remoção do parâmetro cor. 

 

3.1.4.2 Período de Seca 

Com menores valores para cor e turbidez, houve uma melhora na eficiência de 

remoção de ambos os parâmetros (Figura 19 e 20), sendo que houve baixos índices apenas em 

concentrações elevadas e em pH mais ácidos. 

 

 

 

Figura 19 – Percentual de remoção de turbidez no período de seca, através do processo de CFD com a 

utilização de TANFLOC SL. 
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Figura 20 – Percentual de remoção de cor no período de seca, através do processo de CFD com a 

utilização de TANFLOC SL. 

 

 

Para a concentração de 10 mg.L
-1

 apenas águas com pH 4 e 8 demonstraram valores 

bons de remoção, sendo 86% e 61%, não ocorrendo uma boa remoção para as demais faixas 

de pH, ficando todos abaixo de 50% de remoção do parâmetro turbidez. Nesta dosagem que 

ocorreu a menor taxa de remoção para o período e coagulante utilizado, com uma remoção de 

2,46% em água com pH igual a 9. 

Quando estudada a concentração de 20 mg.L
-1

 é possível compreender um bom 

desempenho, pois o menor índice de remoção é de 59% em água com pH 9. Há um leve 

decaimento na remoção de turbidez conforme se eleva o pH. Bongiovani et al. (2010) 

analisando coagulante a base de tanino, encontrou bons valores de remoção a partir de 10 a 20 

mg.L
-1

 em um intervalo de pH variando de 3 a 9.  

Para as concentrações 30 e 40 mg.L
-1

 ocorre uma alta taxa de remoção de turbidez 

onde os valores são superiores a 89%, exceto para o pH 4 em 30 mg.L
-1

, que houve uma 

remoção de apenas 32,38%. Coral et al. (2009), analisando a remoção de turbidez pelo 

coagulante tanfloc, com uma turbidez de 12,47, valor bem semelhante ao estudado neste 

período, afirma que sua melhor concentração para a remoção de turbidez foi de 40 mg.L
-1

, 

valor diferente do encontrado nesta pesquisa, embora se tenha bons índices de remoção na 

mesma concentração.  
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Já para as concentrações entre 50 e 70 mg.L
-1

, as melhores zonas de remoção 

ocorreram em pH mais alcalino entre 7 e 9. Nesta zona encontra-se a melhor remoção de 

turbidez para o coagulante no período de seca, com uma remoção de 92,9% em pH 9 sob uma 

concentração de 50 mg.L
-1

.  

Para o coagulante tanfloc SL houve uma maior facilidade na remoção de cor, pois 

entre as concentrações 10 e 40 mg.L
-1

, houve apenas um ponto onde a remoção da mesma foi 

inferior a 50%, sendo este ponto em pH 7, na concentração de 10 mg.L
-1

, os demais valores 

em sua grande maioria mantiveram-se acima de 80 % de remoção. 

Contudo para as dosagens de 50 e 60 mg.L
-1

, houve uma boa remoção apenas em 

meios neutro e alcalinos, alcançando uma remoção de até ~100% em pH igual a 9. A maior 

concentração ministrada teve bons rendimentos apenas em duas faixas de pH, sendo elas 8 e 

9, para as demais faixas a remoção de cor foi inferior a 50%, chegando em alguns casos com 

remoção nula ou muito próximas ao nulo. Nos estudos de Bongiovani et al (2009) altas 

concentrações de tanfloc em meio ácidos resultaram em menores índices de remoção de cor. 

 

3.2 COMPARAÇÃO ENTRE SULFATO DE ALUMÍNIO, CLORETO FÉRRICO, 

TANFLOC SL E TANFLOC SG 

 

3.2.1 Período de Cheia 

Entre os coagulantes inorgânicos foi possível compreender uma disparidade em 

relação à remoção de turbidez e cor no período cheia, haja vista que o sulfato de alumínio atua 

com boas performances em maiores regiões de pH e concentrações, demonstrando assim sua 

melhor eficiência se comparado ao cloreto férrico. 

No que se tange aos coagulantes orgânicos, o tanfloc SG se demonstrou levemente 

mais eficiente que o tanfloc SL para o período de cheia, pois embora ambos tenham se 

demonstrado mais eficiente em concentrações mais elevadas, o SG evidenciou remoção em 

variadas faixas de pH, onde praticamente em todas as faixas com uma dosagem acima de 50 

mg.L
-1

, houve boa remoção de turbidez e cor. Em contrapartida o coagulante SL se 

demonstrou eficiente apenas em meios mais ácidos, com boas remoções até águas com pH em 

6. 

Quando se compara os coagulantes orgânicos e inorgânicos é possível compreender 

que o sulfato de alumínio é o coagulante que mais se destaca no que se tange à área abrangida 

pelo mesmo, os demais coagulantes têm área especificas para uma boa remoção. 
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Partindo do princípio que as águas do rio Urupá são denominadas águas que tangem a 

neutralidade, para os coagulantes inorgânicos o mais indicado é o sulfato de alumínio haja 

vista que já em baixas concentrações o mesmo desempenha uma boa eficiência, removendo 

aproximadamente 90% de turbidez e cor da água em uma concentração de 20 mg.L
-1

. 

Os coagulantes orgânicos embora tenham se assemelhado é possível notar uma melhor 

faixa de atuação para o tanfloc SG, onde com 50 mg.L
-1, 

o mesmo removeu acima de 95% de 

turbidez e cor, resultados similares ao coagulante inorgânico sulfato de alumínio. 

Deste modo no que se tange a concentração ministrada o coagulante orgânico 

demonstrou menor aplicabilidade, haja vista que seria necessária a utilização de 300% a mais 

que o coagulante inorgânico, porém o mesmo traz benefícios como é o caso da 

biodegradabilidade, não consumo de alcalinidade no meio entre outros fatores benefícios se 

comparado ao inorgânico. Deste modo é relevante apresentar a variação de pH que os 

coagulantes exercem no tratamento de água. Pode ser observado na figura 21 o pH final da 

água coagulada, em virtude da dosagem e coagulante utilizado. 
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Figura 21 –Valores de pH final após o processo de CFD, em virtude dos pH’s iniciais, 4, 5, 6, 7, 8  e 9 através dos coagulantes tanfloc SG (A), tanfloc SL (B), 

sulfato de alumínio (C) e cloreto férrico (D), no período de cheia. 
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É de extrema relevância compreender a variação do pH inicial para o pH final da água 

coagulada, haja vista que as legislações vigentes determinam que para água de consumo 

humano é necessário que se mantenha o pH entre 6 e 9.  

Para o coagulante SG o pH se manteve próximos ao inicial, onde para os ensaios 

realizados em pH 4, os valores final do pH mantiveram-se entre 4,07 e 4,13, para  a mesma 

faixa de pH, o tanfloc SL  se manteve entre 4,15 e 3,91, ocorrendo então uma leve 

acidificação com valores abaixo de 4 apenas para a concentração de 70 mg.L
-1

.  

Os coagulantes inorgânicos tendem reduzir o pH da água, pois os coagulantes a base 

de sais tendem a consumir a alcalinidade do meio. Para ambos os coagulantes os valores de 

pH final se mantiveram abaixo de da faixa inicial (pH 4), com valores entre 3,93 e 3,46 

quando se utilizado o sulfato de alumínio e 3,51 a 3,14, ao se utilizar o coagulante cloreto 

férrico. 

Para o inicial igual a pH 7, considerado o pH de mais relevância para o presente 

estudo, haja vista que o mesmo é correspondente ao pH das águas do Rio Urupá,  foi possível 

compreender a variação entre os coagulantes orgânicos e inorgânicos, pois para o sulfato de 

alumínio e o cloreto férrico apenas a concentração de 10 mg.L
-1

, manteve seu pH final dentro 

da faixa estabelecida nas legislações vigentes (entre o pH 6 e 9). Para os coagulantes 

orgânicos, todas as dosagens administradas mantiveram o pH final acima de 6,49, não 

necessitando da correção do pH. 

 Para as águas iniciais com pH 8 e 9, ocorreram os padrões semelhantes aos já 

supracitados, com o sulfato de alumínio reduzindo o pH entre 5,23 a 3,8 e 6,54 a 4,29, 

respectivamente, com acentuadas reduções ocorrendo já desde a concentração de 10 mg.L
-1

. O 

cloreto férrico se demonstra mais acidificante dentre os quatro coagulantes analisado, pois 

com dosagens de 70 mg.L
-1

 pH final foi de 3,38 e 3,47 para os pH’s 8 e 9. 

O coagulante tanfloc SG manteve o pH entre 7,14 e 6,99 para águas iniciais em 8 e 

para águas em 9, os valores variaram entre 8,05 e 7,05. Para o SL os valores de pH final 8 e 9, 

registraram números entre 7,07 a 6,73 e 7,69 a 6,97, respectivamente. 

Os coagulantes inorgânicos consomem a alcalinidade do meio, podendo ser explicado, 

pois ocorre reações de hidrólise quando os mesmos são inseridos na água, gerando então íons 

H
+
, e com o decorrer dessas reações aumenta-se a concentração do íon, ocasionando na 

diminuição do pH (LIBÂNIO, 2010; TREVISAN, 2014). 

Os coagulantes a base de tanino não consomem expressivamente a alcalinidade do 

meio, ocasionando assim uma não redução do pH da água tratada, e tais informações podem 
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ser observados no presente estudo e afirmado por autores como Silva (1999) Barradas (2004) 

e Skoronsky (2014). 

  

3.2.2 Período de Seca 

Para os coagulantes orgânicos foi possível notar que há uma variação na amplitude 

quando se trata de remoção de turbidez e cor, pois em águas com menor valor de turbidez o 

tanfloc SG atuou em uma menor região se comparado ao tanfloc SL. 

O tanfloc SL embora se tenha abrangido uma maior área quando na remoção dos 

parâmetros analisados obteve seus melhores índices de remoção entre dosagens de 20 e 50 

mg.L
-1

, contudo, não ocasionando uma boa remoção com a dosagem de 10 mg.L
-1

, em 

exceção ao pH 4 que houve uma remoção de 86,23 % de turbidez e 91,5% na remoção de cor. 

 Contudo para ambos os coagulantes as melhores dosagens foram semelhantes aos 

coagulantes inorgânicos, não necessitando de concentrações maiores de coagulantes para que 

se pudessem alcançar bons valores de clarificação da água. 

Em águas com pH em 4, não se demonstraram bons resultados no que se tange a 

remoção dos parâmetros supracitados para os coagulantes SG, sulfato de alumínio e cloreto 

férrico, pois, o coagulante tanfloc SG não demonstrou em nenhuma concentração valores de 

remoção acima de 45% , já para o cloreto férrico e sulfato de alumínio não houve remoção 

acima de 50%, em exceção as concentrações 60 e 70 mg.L
-1

 na utilização do sulfato e 10 e 20 

mg.L
-1 

quando utilizou-se o cloreto férrico. 

Em águas ácidas o tanfloc SL teve bons desempenhos de remoção nas concentrações 

iniciais (10, 20 e 40 mg.L
-1

), tanto para a remoção de turbidez, quando para a atenuação da 

cor. 

O coagulante tanfloc SG em águas com pH 7 e uma dosagem de 10 mg.L
-1

 reduziu 

aproximadamente 80% de turbidez e 95% de cor, tomando como base o mesmo pH, o sulfato 

de alumínio e cloreto férrico, consegue tal eficácia apenas em dosagens de 30 e 20 mg.L
-1

, 

demonstrando assim que para o período de seca com valores de turbidez e cor relativamente 

baixos o mesmo se demonstrou superior aos coagulantes inorgânicos.  

Rôla et al, (2016) realizou a comparação entre o coagulante orgânico tanfloc  e o 

policloreto de alumínio, e afirma que para água de baixa turbidez e com águas de coagulação 

próximo ao pH 7, obtém-se uma melhor remoção de turbidez para o coagulante orgânico, pois 

para se remover 90%  da turbidez foi utilizado 12 mg.L
-1

do tanfloc, já para se alcançar a 

mesma remoção com o policloreto de alumínio foi necessário a utilização de 22 mg.L
-1

. 
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Para águas com teor mais alcalino (pH 9) foi demonstrado uma boa remoção de 

turbidez e cor para os coagulantes SG, SL e sulfato de alumínio. Através da utilização do 

tanfloc Sg houve remoções acima de 70% para turbidez e 90% para cor entre as dosagens de 

10 a 50  mg.L
-1

. Quando se utilizou o tanfloc SL as remoções fora acima de 90% para 

turbidez e cor, contudo concentrações mais elevadas (30 a 70 mg.L
-1

) se comparado ao SL.  

Ao ser utilizado o sulfato de alumínio houve bons índices de remoção (acima de 95% ) para 

turbidez entre as dosagens 20 e 50 mg.L
-1

, contudo para a remoção de cor as melhores 

concentrações foram entre 40 e 50 mg.L
-1

, com remoções acima de 85%. 

Quando se refere ao pH 9 com a utilização de coreto férrico não houve bons índices de 

remoção para ambos os parâmetros, com ressalva nas dosagens de 30 e 40 mg.L
-1

. 

No que se tange aos valore para pH final após os processos de coagulação, floculação 

e decantação, houve uma semelhança com o período de chuva como pode ser observado na 

Figura 22.  

Para o coagulante tanfloc SG os valores encontrados para o pH final houve uma 

constância até a concentração de 40 mg.L
-1

, onde os valores finais mantiveram-se me torno do 

pH inicial da água, em exceção aos pH’s iniciais 8 e 9, que demonstraram uma maior 

variação. As dosagens a cima de 50 mg.L
-1

 , evidenciaram valores que tendem a neutralidade, 

onde os pH’s ácidos se elevaram e pH mais alcalinos tenderam a reduzir,  em exceção aos 

pH’s 4 e 5 na concentração de 50 mg.L
-1

. 

Os valores de pH final para o coagulante tanfloc SL demonstrou uma certa 

equivalência, haja vista que em ambas as concentrações analisadas houve baixo decréscimo 

nas águas iniciais ácidas, já para águas alcalinas houve decréscimo, tendendo a neutralidade, 

para as águas de pH inicial igual a 4 os valores finais se mantiveram entre 5,09 e 5,98, já para 

águas com pH inicial 9 os valores se mantiveram entre 7,34 e 8,52. 

O sulfato de alumínio reduziu o pH da água coagulada desde as primeiras 

concentrações, pois já em 10 mg.L
-1

, o pH inicial 9, reduziu para 7,56, para os coagulantes 

orgânicos, na mesma faixa de pH inicial tal valor só foi aferido em concentrações acima de 40 

mg.L
-1

. É notório o decaimento dos valores de pH final conforme se aumenta as dosagens do 

coagulante, fato este ligado a dissolução de íons H
+
, já elucidado anteriormente. 
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Figura 22- Valores de pH final após o processo de CFD, em virtude dos pH’s iniciais, 4, 5, 6, 7, 8  e 9 através dos coagulantes tanfloc SG (A), tanfloc SL (B), sulfato 

de alumínio (C) e cloreto férrico (D), no período de seca. 
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Através da aplicação do cloreto férrico nas águas de coagulação foi notório um 

decréscimo exponencial no pH final da água, onde as concentrações 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 

70 mg.L
-1

, não obtém valores superiores a 7,39; 6,84; 6,6; 6,29; 5,53; 4,63; 4,07, 

respectivamente, ocasionando uma maior redução conforme se ministra maiores dosagens de 

coagulante. 

Quando se comparado os quatro coagulantes utilizando, tomando como base as 

coagulações realizadas com pH 7, apenas os coagulantes orgânicos mantem os valores finais 

de todas as concentrações entre os valores preconizados na resolução consolidada N°5 ( pH 

entre 6 e 9), o sulfato de alumínio e o cloreto férrico mantiveram em consonância apenas nas 

concentrações entre 10 e 30 mg.L
-1

.  

Deste modo para águas que necessitem de altas concentrações de coagulantes 

inorgânicos, será necessário a utilização de agentes reguladores de pH, haja vista que 

dosagens acima de 40 mg.L
-1

, reduz o pH a valores inferiores a 6, não atendendo então as 

normas vigentes para padrões de potabilidade de água. 

 

 

3.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS APÓS 

COAGULAÇÃO. 

Como supracitado após os ensaios de coagulação, variando as concentrações e pH, 

houve a intenção de se escolher uma dosagem ótima de cada coagulante na faixa do pH 7, 

visto se o pH normalmente encontrado na rio Urupá,  com a finalidade de se compreender se 

os coagulantes conseguiriam remover além de cor e  turbidez, demais parâmetros que são de 

extrema importância o seu controle em águas de abastecimento público. 

Destarte foram realizadas análises em triplicatas e aplicado métodos estatísticos para 

se compreender se há e quais são as variâncias entre os quatro coagulantes utilizadas. 

 

3.3.1 Alcalinidade 

A alcalinidade é um fator relevante para no tratamento de água, poisa mesma é 

responsável por neutralizar os ácidos, sendo assim após o processo de coagulação através dos 

coagulantes, Sulfato de alumínio e cloreto férrico, por íons H
+
, tende a consumir a 

alcalinidade do meio. No período de cheia e seca os valores de alcalinidades da água bruta 

variaram (Tabela 7), sendo 16 e 25 mg CaCO3.L
-1

, respectivamente. 
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Tabela 7- Valores da média aritmética e desvio padrão, através da utilização dos coagulantes sulfato 

de alumínio, cloreto férrico, tanfloc SG e tanfloc SL, bem como os valores para a água bruta nos 

períodos de cheia e seca, para o parâmetro alcalinidade em mg CaCO3.L
-1

. 

Coagulante Bruto 
Sulfato de 

alumínio 

Cloreto 

férrico 
Tanfloc SL Tanfloc SG 

Período 

Cheia 16 5 ±0 1,13 ±0,25 12,67 ±0,58 15,34 ±1,53 

Seca 25 12 ±0,67 7,57 ±0,12 22,4 ±0,56 22,1 ±0,27 

 

Ritcher (2009), afirma que o cloreto férrico consome maior alcalinidade que o sulfato 

de alumínio, para cada 1  mg.L
-1

 de sulfato de alumínio é responsável por consumir 0,5 mg.L
-

1
 da alcalinidade do meio, já para o cloreto férrico a mesma quantidade de coagulante 

consome 0,56 mg.L
-1

 da alcalinidade.  

Para a cada 1 mg.L
-1 

de sulfato de alumínio, ocorreu o consumo de 0,55 mg.L
-1

 da 

alcalinidade na cheia e 0,65 mg.L
-1

 na seca, já para o cloreto férrico o consumo na cheia e 

seca foi de 2,01 e 1,72 mg.L
-1 

da alcalinidade. Embora os valores de consumo de alcalinidade 

tenham sido mais elevados a cada 1 mg.L
-1

 para ambos os coagulantes se comparado a 

Ritcher 2009, ocorreu maiores valores para o cloreto férrico ao ser comparado com o sulfato 

de alumínio. Nepomuceno (2016), realizando pesquisas no processo de tratabilidade de água 

encontrou uma relação de consumo de alcalinidade de 0,98 mg.L
-1 

para cada mg.L
-1

 de sulfato 

de alumínio, já para o cloreto férrico a relação foi de 1,08 mg.L
-1

. 

Os coagulantes orgânicos não reagem significativamente com o pH da água, pois os 

mesmos ao reagir com a água não liberam íons que tendem a reduzir os valores do pH e 

consequentemente consumir a alcalinidade (BARRADAS, 2004; NEPOMUCENO, 2016). 

Os coagulantes orgânicos, embora tenham sido utilizadas concentrações relativamente 

maiores no período de seca se comparado aos coagulantes inorgânicos, não consumiram 

valores significativos de alcalinidade. Na cheia ocorreu uma reação de 0,048 (SL) e 0,011 

(SG) mg.L
-1

 para cada 1 mg.L
-1

 dos coagulantes, durante a seca a relação foi de 0,092 e 0,145 

mg.L
-1

, para o tanfloc SL  e tanfloc SG, respectivamente. 

No período de seca com baixas dosagens dos coagulantes orgânicos houve uma 

equidade ao período cheia, onde a alcalinidade não foi consumida em elevadas concentrações. 

Demonstrando assim que o aumento das dosagens não influi em maiores consumos de 

alcalinidade.  

Quando se trata da comparação entre os quatro coagulantes utilizados é possível 

expressar que há variação no consumo de alcalinidade, onde se demonstra que os coagulantes 
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orgânicos são significativamente mais eficientes, pois o mesmo não consome a alcalinidade 

do meio em valores expressivos. E a variável categórica coagulante, é representativa na 

variação do consumo de alcalinidade, pois o mesmo representa 98,48%, isto significa dizer 

que de 100% das variáveis que poderiam influir no consumo, apenas 1,52 não são correlatos 

ao coagulante, para o período de cheia, já na seca a variável representa 99,44%, com p- valor 

abaixo de 0,001 (Tabela 8). 

Tabela 8 – ANOVA unifatorial para alcalinidade. 

 GL     SQ          QM                      F 
             P-

Valor 

Período - Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca - 

Entre 

grupos 

3 

 
391,7 493,3 130,56 164 191,3 378 <0,001 

Resíduo 
8 

 
5,46 3,47 0,683  - - - 

 

Deste modo os coagulantes orgânicos se demonstram eficientes no que se refere a não 

consumo de alcalinidade, fazendo com que as água se mantenham próximas as suas 

características no que se tange a tal parâmetro, evidenciando assim um de seus benefícios. 

 

3.3.2 Coliformes 

Com a finalidade de potabilidade, se fazem necessário rígidos controles de micro-

organismos para que se possa comprovar a ausência de risco ao se ingerir uma água tratada. 

Há naturalmente microorganismos presentes na água que por vezes são inofensivos à saúde 

humana, contudo através das ações antrópicas (contaminação de rios e lagos, por despejos 

domésticos e industriais) tais micro-organismos podem ser causadores de doenças, ocorrendo 

a contaminação através do contato entre as fezes humanas e animais de sangue quente nas 

águas (FUNASA, 2013) . 

Conforme a legislação se faz necessário a ausências de coliformes termotolerantes 

(CTT) na água de consumo humano. Embora a desinfecção seja o último processo de 

tratamento, tais bactérias podem sofrer atenuação já nas etapas iniciais. Os valores 

encontrados para ambos os períodos analisados são relativamente análogos para os coliformes 

termotolerante, não ocorrendo à mesma semelhança para os coliformes totais (CT), com certa 

elevação no período cheia (Tabela 9).  
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Tabela 9 –Valores da média aritmética e desvio padrão, através da utilização dos coagulantes sulfato 

de alumínio, cloreto férrico, tanfloc SG e tanfloc SL, bem como os valores para a água bruta nos 

períodos de cheia e seca, para o parâmetro coliformes em UFC.100mL-¹. 

Coagulante 
 

Bruto 
Sulfato de 

alumínio 

Cloreto 

férrico 
Tanfloc SL Tanfloc SG 

Período 

Cheia 

CTT 1800 80 ±30 240 ±53 243 ±15,27 70 ±17,32 

CT 4500 640 ±5,78 2670 ±1400 680 ±35,12 150 ±55 

Seca 

CTT 1400 670 ±44,50 1000 ±67 900 ±66,7 330 ±44,50 

 CT 6300 3300 ±88 2500 ±67 2300 ±112 1370 ±178 

 

Para o período de cheias os coliformes termotolerantes demonstraram uma diferença 

significativa na remoção, pois os coagulantes, sulfato de alumio e tanfloc SG são 

estatisticamente semelhantes, conferindo a eles os melhores agentes redutores, bem como há 

semelhança entre o cloreto férrico e o tanfloc SL, com um p-valor dentro do nível de 

significância adotado (0,05), como demonstrado na tabela 10.  

Para o período de seca apenas o cloreto férrico e o tanfloc SL se assemelham, com 

uma remoção de 28,57 e 35,71% de coliformes termotolerantes, não havendo semelhança 

entre os demais coagulantes. O melhor desempenho é novamente conferido ao tanfloc SG 

com uma diferença significativa onde o mesmo removeu aproximadamente 79%.  

 

Tabela 10 – ANOVA unifatorial para coliformes. 

 GL    SQ               QM                     F        P-Valor 

Período - Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca - 

Entre 

grupos 

CTT  

3 

 

83500 789166 27833 263055 26,299 39,458 <0,001 

CT 
109760

0 

585666

6 

365868

0 

195222

2 
6,72 70,99 <0,001 

Resíduo 
CTT  

8 

 

8466 53333 1058 6666 - - - 

CT 435527 220000 54440 27500 - - - 

 

Para ambos os períodos, os coagulantes empregados são os responsáveis diretamente 

pelo benefício de remoção dos coliformes termotolerantes, pois para a cheia os mesmos 

explicam 90,79% da remoção e 93,66% para a seca. Destarte fica demonstrado que para o 

processo de o coagulação o tanfloc SG é o mais indicado no que se refere à remoção dos 

coliformes termotolerantes. 
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 O sulfato de alumínio e o tanfloc SL são estatisticamente semelhantes para o período 

de cheia, com remoções de em torno de 85%, embora se tenha demonstrado um bom valor de 

remoção o coagulante tanfloc SG atuou de forma mais significativa na remoção de coliformes 

totais, com índice de remoção de mais de 96%. No que se tange ao cloreto férrico o mesmo 

teve o menor desempenho. 

 No período de seca o cloreto férrico e o tanfloc SL são os únicos grupos semelhantes 

entre as análises estatísticas, demonstrando assim que não há variação significativa entre os 

mesmos, o sulfato de alumínio demonstrou a menor eficiência de remoção (47,61%) em 

contrapartida o tanfloc SL foi o coagulante com maior índice de remoção (79,36%).  

 Para ambos os períodos analisados houve boas remoção tanto para coliformes 

termotolerantes como para os totais, evidenciando assim que a coagulação corrobora na 

atenuação de bactérias. Rodrigues et al. (2017) afirma em seus estudos afirma que nos 

processos de decantação, filtração e desinfeção as remoções de coliformes totais são, 6, 40 e 

100%, respectivamente, contudo tal valor é relativamente inferior aos valores desta pesquisa, 

pois os menores valores encontrados foram acima de 40%. 

 

3.3.3 Condutividade Elétrica 

 

Às águas iniciais não se diferiram quando se tratado os períodos de cheia e seca, pois 

os valore foram aproximados, sendo 36,2 e 35,67 µS. cm-¹ (Tabela 11). Para o período de 

cheia a condutividade elétrica demostrou pouca variância entre os coagulantes orgânicos e 

valores mais expressivos quando se utilizado os coagulantes inorgânicos. Estatisticamente o 

tanfloc SG e SL não apresentam variação significativa entre si, bem como o sulfato de 

alumínio e o cloreto férrico é semelhante. Já se comparado orgânico com inorgânico em 

nenhuma comparação há semelhança. 

O parâmetro condutividade está relacionado diretamente com os sólidos dissolvidos 

presentes na água, destacando os compostos iônicos e catiônicos, em regiões tropicais seus 

valores em geral são definidos através das características geoquímicas e o clima da região 

(ESTEVES, 2011; ROSA, 2015).  
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Tabela 11- Valores da média aritmética e desvio padrão, através da utilização dos coagulantes sulfato 

de alumínio, cloreto férrico, tanfloc SG e tanfloc SL, bem como os valores para a água bruta nos 

períodos de cheia e seca, para o parâmetro Condutividade elétrica em µS. cm-¹. 

Coagulante Bruto 
Sulfato de 

alumínio 

Cloreto 

férrico 
Tanfloc SL Tanfloc SG 

Período 
Cheia 36,2 13,30 ±2,09 12,73 ±1,60 31,93 ±2,89 35,89 ±2,47 

Seca 32,67 4,66 ±0,20 3,64 ±0,35 14,67 ±0,44 24,17 ±0,65 

 

Alvarenga et al. (2012), analisando águas de rios na região sudeste encontrou valores 

de condutividade entre 26 e 50 em µS. cm-¹ em período cheia, Marmontel e Rodrigues (2015) 

analisando águas do sudeste encontraram valores entre 13 e 149 μS cm
-
1, para o período 

cheia, já para o período de seca os teores variaram entre 10,7 e 139 μS cm
-1

, demonstrando 

assim maiores valores para a cheia, assim como os dados do presente estudo. 

 O sulfato de alumínio e o cloreto férrico demonstram valores representativamente 

significantes entre si para a seca, destoando dos demais grupos analisados. Quando 

comparado entre os quatro coagulantes utilizados, o tanfloc SL e SG diferiram entre todas as 

comparações.  

 Quando observado se tais variações ocorrem devido aos coagulantes aplicados, pode 

ser afirmar que o resultado é positivo, pois para ambos os períodos o período o valor foi de 

98%, com significância de <0,005 (tabela 12), significando dizer que as reduções de 

condutividade elétrica são devidamente as aplicações de coagulantes. 

 

 

Tabela 12- ANOVA unifatorial para condutividade elétrica. 

 GL     SQ          QM                      F 
             P-

Valor 

Período - Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca - 

Entre 

grupos 

3 

 
1254,32 17704 418,108 5901,5 541,2 318,94 <0,001 

Resíduo 
8 

 
6,18 148,028 0,787 18,50 - - - 

 

Não há valores de referência para a condutividade elétrica, na resolução consolidada 

n°05/2017, bem como não se é citado na resolução n° CONAMA 357/2005, contudo Von 

Sperling (2007) afirma que as águas naturais apresentam valores para o parâmetro entre 10 e 

100 µS. cm-¹, já em ambientes poluídos o valor pode chegar a 1000 µS. cm-¹. 
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3.3.4 Cor 

O parâmetro cor é observado principalmente devido à característica estética, haja vista 

que a mesma confere uma sensação de tratabilidade ou não, dependendo das suas 

características. Em período cheia as águas apresentam maior cor se comparado ao período de 

seca, Piratoba et al. (2016) analisando águas no estado do Pará encontrou valores de cor entre 

48,29 a 96,11 mgPt-Co.L-¹em período de cheia e
 
 35,46 a 46,83 mgPt-Co.L-¹para a seca. 

Conforme descrito na resolução CONAMA n°357/2005 os rios de classe 2 tem como valor de 

referência 75 mgPt-Co.L-¹, em ambos os períodos este valor ficou abaixo (tabela 13) do 

descrito na legislação. 

 

Tabela 13 – Valores da média aritmética e desvio padrão, através da utilização dos 

coagulantes sulfato de alumínio, cloreto férrico, tanfloc SG e tanfloc SL, bem como os valores para a 

água bruta nos períodos de cheia e seca, para o parâmetro cor, em mgPt-Co.L-¹ 

Coagulante Bruto 
Sulfato de 

alumínio 

Cloreto 

férrico 
Tanfloc SL Tanfloc SG 

Período 
Cheia 69 12,45 ±1,25 12,09 ±0,62 15,71 ±0,96 20,78 ±2,51 

Seca 33 2,30 ±0,628 7,37 ±2,17 3,21 ±1,91 0,28 ±0,49 

 

No período de cheia o sulfato de alumínio, cloreto férrico e o tanfloc SL não se 

diferem significativamente, pois ambos removeram valores acima de 77% da cor, já o tanfloc 

SG demonstrou estatisticamente que há diferença entre os demais coagulantes, o que pode ser 

observado, pois o mesmo evidencia a maior cor final, com valor médio de 20,78 mgPt-Co.L-¹. 

Para o período de seca os valores foram bem mais amenos ao se comparar o período 

de cheia, embora se tenha um valor aproximadamente 50% inferior, os índices de remoção em 

porcentagem foram superiores, superando 99% de remoção de cor na seca. 

Os coagulantes tanfloc SL e o sulfato de alumínio não apresentam diferença 

significativa entre si, com o intervalo de confiança menor que 0,005 (tabela 14), se pode 

afirmar que para a seca o tanfloc SG é significativamente melhor que os demais coagulantes. 

 

A água para consumo humano deve obrigatoriamente obedecer a resolução 

consolidada n°5 que indica como valor máximo permitido 15 mgPt-Co.L-¹. Partindo do 

principio que a coagulação é apenas um dos processos de potabilização os valores 

encontrados forão bons índices de remoção, contudo para o período de cheia apenas os 
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coagulantes orgânicos já possuíam valores inferiores ao estabelecido, contudo na seca todos 

os coagulantes já obtêm valores inferiores ao exigido pela legislação. 

 

Tabela 14 – ANOVA unifatorial para cor. 

 GL     SQ          QM                      F 
             P-

Valor 

Período - Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca - 

Entre 

grupos 

3 

 
1254,32 17704 418,108 5901,5 541,2 318,94 <0,001 

Resíduo 
8 

 
6,18 148,028 0,787 18,50 - - - 

 

 

3.3.5 Fósforo Total 

O fósforo total juntamente com o nitrato (período de seca) foram os parâmetro 

analisados que não demonstraram registro nas águas do período de seca, estando menor que o 

menor padrão (0,5 mg.L
-1

) contudo para o período de cheia o valor encontrado na água bruta 

foi de 1,06 mg.L
-1 

(tabela 15) de fósforo total. 

 

Tabela 15-Valores da média aritmética e desvio padrão, através da utilização dos coagulantes sulfato 

de alumínio, cloreto férrico, tanfloc SG e tanfloc SL, bem como os valores para a água bruta nos 

períodos de cheia e seca, para o parâmetro Fósforo total em mg.L
-1

. 

Coagulante Bruto 
Sulfato de 

alumínio 

Cloreto 

férrico 
Tanfloc SL Tanfloc SG 

Período 
Cheia 1,06 0,64± 0,02 0,13±0,01 0,09±0,2 0,21±0,01 

Seca - - - - - 

 

O sulfato de alumínio é o coagulante que mais se difere dos demais, embora se tenha 

bons índices de atenuação, pois o mesmo removeu aproximadamente 60%, seus valores de 

remoção são bem inferiores se comparado aos demais. Os coagulantes cloreto férrico e tanfloc 

SL semelhante entre si, não havendo diferença significativa. A tabela 16 demonstra os valores 

da ANOVA para o fósforo total. 
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Tabela 16 - ANOVA unifatorial para fósforo total. 

 GL     SQ          QM                      F 
             P-

Valor 

Período - Cheia Cheia Cheia - 

Entre 

grupos 
3 0,8143 0,2714 87,66 <0,001 

Resíduo 8 0,024 0,003 -  - 

 

Marguti (2008) e Gualberto (2009) visando remover fosforo total em águas residuárias 

com a utilização de cloreto férrico conseguiu bons índices de remoção apenas em 

concentrações acima de 80 mg.L
-1

, contudo ressalta-se os estudos supracitados analisava 

águas residuárias,  que por vezes podem conter ações tamponantes, que prejudicam a remoção 

de fósforo se comparado ao efeitos de águas naturais. Pois para bons índices de remoção o 

presente estudo utilizou dosagem de 30. 

A resolução CONAMA n° 357/2007, traz que os valores máximos permitidos para 

águas de rios de classe dois são de 0,050 mg.L
-1

, valor abaixo do encontrado para a água 

bruta,. Já para o tratamento com a utilização dos coagulantes apenas o sulfato de alumínio não 

atendeu as normas, apresentando valores acima do permitido. 

 

3.3.6 Lodo 

O lodo gerado uma das maiores problemáticas quando se refere ao tratamento de água, 

pois nele estão inseridas todas as impurezas presentes na água e que de forma análoga a 

adição de coagulante ocorreram à precipitação/decantação (RICTHER, 2001; SOARES et al, 

2009) 

Para o período de cheia apenas o sulfato de alumínio se difere entre os grupos 

analisados, geração de lodo foi representativamente diferente se comparado aos outros três 

coagulantes. Na tabela 17 estão descritos os valores de lodo gerado, onde é visível que o 

sulfato de alumínio gerou no mínimo 1 ml.L
-1

 a menos de lodo. 
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Tabela 17 - Valores da média aritmética e desvio padrão, através da utilização dos coagulantes sulfato 

de alumínio, cloreto férrico, tanfloc SG e tanfloc SL, bem como os valores para a água bruta nos 

períodos de cheia e seca, para o lodo, em ml.L
-1

. 

Coagulante Bruto 
Sulfato de 

alumínio 

Cloreto 

férrico 
Tanfloc SL Tanfloc SG 

Período 
Cheia - 7,17 ±0,28 8,26 ±0,25 9,17 ±0,29 8,84 ±0,28 

Seca - 3 ±0 5,66 ±0,73 2 ±0 2,5 ±0,5 

 

Piantá (2008) afirma em seus estudos que coagulantes orgânicos geram menores 

valores de lodo se comparado aos inorgânicos, porém neste estudo os valores foram superior, 

o que pode ser explicado por Oliveira (2016) e Couto (2011), onde se afirma que o volume de 

lodo gerado está diretamente ligada à dosagem aplicada, onde ao se elevar a concentração 

aumenta a geração de lodo, no período analisado em virtude da dosagem ótima houve uma 

maior dosagens para os coagulantes orgânicos, destarte se realizado uma relação de geração 

de lodo para cada 1 ml.L
-1

 de coagulante aplicada, a relação é maior para os coagulantes 

inorgânicos, gerando assim mais lodo se comparado percentualmente as dosagens aplicadas. 

No período de seca onde as dosagens ministradas foram relativamente semelhantes, os 

valores são mais análogos, ocorrendo uma diferença significativa apenas para o cloreto 

férrico, sendo assim embora numericamente exista diferença entre o volume de lodo gerado 

entre os coagulantes orgânicos e o sulfato de alumínio, tais valores não demostram diferença 

significativa, ao ser analisados estatisticamente, com p-valor inferior a 0,005 (tabela 18). 

 

Tabela 18 - ANOVA unifatorial para a geração de lodo. 

 GL     SQ          QM                      F 
             P-

Valor 

Período - Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca - 

Entre 

grupos 

3 

 
9,91 22,524 3,303 7,508 8,452 45,48 <0,001 

Resíduo 
8 

 
3,127 1,321 0,391 0,165 - - - 

 

Cabe ressaltar que um fator importante a ser mencionado é a toxicidade do lodo, pois 

diversos autores como Barbosa et al. (2001), Souza (2006), Oliveira (2016) estudando a 

composição dos lodos afirmam que, se os mesmos forem descartados em rios e córregos sem 

o tratamento prévio pode ocasionar a inibição das atividades biológicas e influir 

negativamente na população aquática, reduzindo oxigênio, alterando o pH, aumentando cor e 
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turbidez entre outros aspectos relacionados diretamente pela composição do lodo e suas 

elevadas concentrações de alumínio e ferro. 

Em estudos como o de Messias (2013) que analisou a eco toxicidade de lodos de ETA, 

concluiu-se que o lodo é altamente tóxico aos organismos aquáticos e terrestres, Tsutiya e 

Hirata (2001) afirma que o acúmulo de alumínio no corpo humano pode gerar doenças como 

alzheimer, anemias, enfraquecimento dos ossos.  

Cruz et al. (2005) afirma que devido a utilização do coagulante orgânico, o lodo 

gerado pode ser descartado de forma mais fácil através da biodigestão, com a presença de 

processos biológicos, reduzindo assim custo e uma alternativa ambientalmente mais 

adequada, bem como sua utilização em agricultura, pois o mesmo pode apresentar um alto 

potencial de adubação (VERANUSSO, 1999). 

Jong et al, (2001), analisando a toxicidade dos taninos em águas para consumo, 

afirma que embora se tenham suposições que resíduos de taninos existentes em águas de 

consumo possa ser considerado antinutrientes (inibindo a absorção dos mesmos), tal fato não 

foi observado em sua pesquisa, onde foram realizados ensaios com camundongos, em níveis 

de taninos utilizados em tratamentos de água  o experimento indicou que a curva de 

crescimento, consumo de alimento ou de água e a digestibilidade de proteínas não foram 

afetados significativamente. 

Deste modo a utilização de coagulantes orgânicos são benéficos no que se tange a 

geração de lodo, pois além de gerarem um menor volume ainda apresentam condições de 

disposição final ambientalmente mais adequados, bem como a não toxicidade do mesmo. 

 

 

3.3.7 Nitrogênio 

O valor para nitrogênio encontrado no presente estudo está dividido em nitrogênio 

amoniacal (NH4
+
-N) e nitrato (NO3

_
N), pois para nitrito não houve decorrência em nenhum 

período estudado. Para os valores da água bruta o nitrogênio amoniacal está em consonância 

com a CONAMA n° 357/2005, pois a mesma afirma que o valor máximo é de 20 mg.L
-1

, para 

ambos os períodos o valor foi inferior a 2 mg.L
-1 

(tabela 19), os valores para nitrato 

demonstraram valores bem inferiores aos dispostos na referida resolução, pois o valor de 

referência para águas de rio de classe 2 não pode ultrapassar a 10 mg.L
-1

, e os valores 

encontrados foram inferiores a 1 mg.L
-1

. 
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Tabela 19-Valores da média aritmética e desvio padrão, através da utilização dos coagulantes sulfato 

de alumínio, cloreto férrico, tanfloc SG e tanfloc SL, bem como os valores para a água bruta nos 

períodos de cheia e seca, para o parâmetro nitrogênio amoniacal e nitrato em mg.L
-1

. 

Coagulante 
 

Bruto 
Sulfato de 

alumínio 

Cloreto 

férrico 

Tanfloc 

SL 

Tanfloc 

SG 

Período 
Cheia 

NH4
+
-

N 
1,72 0,54 ±0,13 0,40 ±0,07 0,65 ±0,09 0,65 ±0,05 

NO3
-
- 

N 
1,31 1,25 ±0,05 0,48 ±0,34 

0,036 

±0,02 

0,026 

±0,01 

Seca 

NH4
+
-

N 
0,63 0,16 ±0,03 <0,005 0,10 ±0,03 0,20 ±0,02 

 NO3
-
- 

N 
0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Entre os coagulantes analisado para o parâmetro nitrogênio amoniacal, o cloreto 

férrico foi que mais se destacou no que tange a remoção do parâmetro numericamente. 

Contudo estatisticamente não há diferença significativa entre os coagulantes analisados, bem 

como a variável coagulante não é expressivamente a responsável pela atenuação do nitrogênio 

amoniacal, pois apenas 55% da atenuação é conferida ao coagulante. Na tabela 20 estão 

descritos os valores estatísticos da ANOVA. 

A resolução consolidada n°5/2017 não traz valor máximo permitido de nitrogênio 

amoniacal para água de consumo humano, contudo se considerado os valores da CONAMA 

n°357/2005 para todos os coagulantes em ambos os períodos os valores estão dentro da 

conformidade, com valores bem inferiores a 20 mg.L
-1

. 

 

Tabela 20 - ANOVA unifatorial para nitrogênio. 

 GL    SQ               QM                     F        P-Valor 

Período - Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca - 

Entre 

grupos 

NH4
+  

3 

 

0,156 35,075 0,052 11,692 3,378 2,864 <0,001 

NO3
-
 24,114 - 8,038 - 1,337 - <0,001 

Resíduo 
NH4

+
  

8 

 

0,123 32,655 0,015 4,082 - - - 

NO3
-
 48,10 - 6,012 - - - - 

 

Assim como descrito para o nitrogênio amoniacal, embora o sulfato de alumínio tenha 

se destacado negativamente, não há diferença significativa entre os coagulantes, e os mesmos 

não são os responsáveis por tais atenuações de nitrito, pois através dos testes estatísticos é 
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possível aferir que apenas 33% das atenuações são conferidas ao uso dos diferentes 

coagulantes. 

Contudo se analisado apenas os valores numéricos, apenas o sulfato de alumínio 

removeu baixos valores, e os coagulantes orgânicos se destacam, pois removeram mais de 

99% de nitrato. Para ambos os coagulantes os valores estão dentro do permitido pelas 

legislações vigentes. 

 

3.3.8 Potencial Hidrogênionico 

Os valores de pH são bem expressos em ambas as legislações utilizadas no presente 

estudo, pois tal parâmetro é de suma importância, pois o mesmo influi diretamente em 

diversos outros. Para consumo o valor de pH deve permanecer entre as faixas 6 e 9 (BRASIL, 

2018), os valores da água bruta (Tabela 21) estão em consonância com as legislações haja 

vista que para rios de classe 2 para água doce a água tem que se manter na mesma faixa 

supracitada. 

 

Tabela 21- Valores da média aritmética e desvio padrão, através da utilização dos coagulantes sulfato 

de alumínio, cloreto férrico, tanfloc SG e tanfloc SL, bem como os valores para a água bruta nos 

períodos de cheia e seca, para o parâmetro PH. 

Coagulante Bruto 
Sulfato de 

alumínio 

Cloreto 

férrico 
Tanfloc SL Tanfloc SG 

Período 
Cheia 7,08 5,80 ±0,02 4,85 ±0,05 6,98 ±0,03 7,09 ±0,06 

Seca 7,27 6,54 ±0,03 6,23 ±0,04 7,18 ±0,04 7,14 ±0,01 

 

Para o período de cheia quando analisado se há diferença significativa entre os 

coagulantes, se pode afirmar que apenas os coagulantes orgânicos são semelhantes. Os 

coagulantes inorgânicos diferem significativamente entre si e entre os orgânicos.  

 

Tabela 22 - ANOVA unifatorial para pH. 

 GL     SQ          QM                      F 
             P-

Valor 

Período - Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca - 

Entre 

grupos 

3 

 
10,076 1,944 3,359 0,648 1055,07 322,62 <0,001 

Resíduo 
8 

 
0,025 0,016 0,003 0,002 - - - 
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Embora se tenha utilizado maiores dosagens de coagulantes para os coagulantes 

orgânicos eles não alteraram o pH da água, pois tais valores mantem em torno do pH inicial 

da água. Entre os coagulantes inorgânicos o cloreto férrico é o que mais acidifica a água, pois 

o mesmo reduziu aproximadamente 31% do pH da água, já o sulfato de alumínio reduziu 

aproximadamente 19%. 

Contudo para o período de seca e com dosagens relativamente semelhantes a cheia, os 

coagulantes inorgânicos não reduziram  os valores de pH, tal como na cheia, tal fato pode ser 

explicado pela alcalinidade, Pavanelli (2001) afirma que altas alcalinidades atuam como 

efeito tampão, ocasionando uma maior dificuldade em se reduzir os índices de pH em água 

com tal característica. 

Se comprado à alcalinidade dos períodos houve um aumento na seca de 

aproximadamente 36%, sendo perceptível na dosagem de ácido para se controlar o pH como 

supracitado na tabela 4. 

 Quando se compra os valores finais de pH com a resolução consolidada n°5/2017 do 

CONAMA n°357/2005, os valores para consumo humano devem estar entre o pH 6 e 9, para 

o período de cheia apenas os coagulantes orgânicos atendem a norma, já os inorgânicos 

devem ser corrigidos para que seja atendido a norma, ocasionando assim uma geração de 

custos, evidenciando mais um dos benefícios dos coagulantes orgânicos, representados neste 

estudo através do tanfloc SG e SL. 

 Para o período de seca embora se tenha evidenciado uma maior redução de pH entre 

os agentes inorgânicos, todos os coagulantes mantiveram o pH dentre os valores previsto na 

legislação. 

 

3.3.9 Sólidos 

Os sólidos estão representados em diferentes categorias, sendo Sólidos Suspensos 

Totais (SST), Sólidos Suspensos Fixos (SSF) e Sólidos Voláteis Totais (SVT). 

Para o período da cheia a maior atenuação dos SST foi conferida ao tanfloc SG (tabela 

23), pois o mesmo removeu 94,12%, já o tanfloc SL, sulfato de alumínio e o cloreto férrico as 

remoções foram de aproximadamente 87, 75 e 57%. Contudo apenas o cloreto férrico se 

difere significativamente dos demais coagulantes, demonstrando então que para os SST não 

há diferença entre a aplicação dos coagulantes orgânicos e o sulfato de alumínio.  

Ainda no mesmo período, o coagulante Tanfloc SG se mostrou mais eficiente à 

remoção de SSF, e o menos eficiente está associado ao coagulante cloreto férrico. Contudo 
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embora se tenha uma variação numericamente diferente quando se trata do quantitativo de 

SSF nas águas após a coagulação, não é possível afirmar que há diferença representativa entre 

os coagulantes orgânicos e o sulfato de alumínio, porém ambos se diferem do cloreto férrico, 

os valores estatísticos da ANOVA pode ser conferido na tabela 24. 

Quando observado os valores para os SVT no período de cheia, é possível 

compreender que o tanfloc SG é significativamente melhor que os demais coagulantes, na 

contramão ao ocorrido com os SST e SSF, o sulfato de alumínio se difere dos coagulantes 

orgânicos, havendo uma semelhança expressiva com o cloreto férrico, ambos removeram 

valores entre 9 e 13% apenas, enquanto o SG removeu mais de 87%, e o SL alcançou  ídiches 

de remoção de aproximadamente 65% 

 

Tabela 23 -Valores da média aritmética e desvio padrão, através da utilização dos coagulantes sulfato 

de alumínio, cloreto férrico, tanfloc SG e tanfloc SL, bem como os valores para a água bruta nos 

períodos de cheia e seca, para o parâmetro sólidos em mg.L
-1

. 

Coagulante 
 

Bruto 
Sulfato de 

alumínio 

Cloreto 

férrico 

Tanfloc 

SL 

Tanfloc 

SG 

Período 

Cheia 

SST 215 
 

52,31 ± 
2,45 

92,16 ±2 
27,47 
±3,11 

12,24 
±1,78 

SSF 178 
23,67 

±3,78 

58,33 

±5,13  

15,67 

±5,86 

12,67 

±5,87 

SVT 37 32 ±2 
33,67 

±4,16 
13 ±4,35 4,67 ±1,53 

Seca 

SST 124 
52,34 

±1,78 
92 ±0,67 

28,67 

±1,57 

17,34 

±3,56 

SSF 106 
40,34 
±1,56 

77 ±2 
15,67 
±4,45 

12,68 
±4,45 

 SVT 18 12 ±1,34  15 ±1,34 13 ±3,34 4,67 ±1,11 

 

 

 Para o período de seca não houve semelhança entre nenhum coagulante quando se 

estudado os SST, deste modo o tanfloc SG é o mais expressivo na remoção, embora o tanfloc 

SL também tenha removidos bons valores. 

Já para os SSF os coagulantes orgânicos apresentam semelhança entre os dados 

analisados, os coagulantes inorgânicos se diferem estatisticamente entre si e se comparado 

separadamente com cada coagulante orgânico, o cloreto férrico demonstrou o menor índice de 

remoção apenas 27%, o sulfato removeu aproximadamente 62%, já os coagulantes tanfloc SL 

e SG, removeram 85% e 88% respectivamente. 
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No que se refere aos SVT, apenas o tanfloc SG se difere dos demais, e numericamente 

tal afirmação pode ser observada, pois é o único que removeu acima de 70% dos sólidos 

voláteis totais. Já os demais coagulantes não se diferem, embora seja possível notar uma 

melhor remoção no sulfato de alumínio se comparado ao tanfloc SL e o cloreto férrico os 

mesmos não são significativamente diferentes. 

 

 Tabela 24- ANOVA unifatorial para sólidos. 

 GL    SQ               QM                     F        P-Valor 

Período - Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca - 

Entre 

grupos 

SST 
 

3 

 

25430,91 9804,92 8476,972 3268,31 788,556 396,2 <0,001 

SSF 20819,67 3976,25 6939,89 1325,42 2313,296 48,491 <0,001 

SV 296,917 1836,33 98,972 612,11 28,278 57,385 <0,001 

Resíduo 

SST 

8 

86 66 10,75 8,25 - - - 

SSF 24 218,67 3 27,33 - - - 

SV 28 85,33 3,5 10,667 - - - 

 

É sabido a importância da remoção de sólidos no tratamento de água, haja vista que os 

mesmos conferem não só a turbidez e cor, como também se não removidos até o processo de 

desinfecção tais sólidos podem atuar como agentes protetores de bactérias, inibindo um bom 

resultado do agente desinfetante, sendo assim a escolha por coagulantes que removam bons 

índices, é primordial, embora ainda vá ocorrer processos de filtração que agira como a 

barreira física para estas partículas. 

Deste modo o coagulante tanfloc SG  demostrou o mais eficiente numericamente e 

estatisticamente no que se tange a remoção de sólidos independente da época do estudo. 

 

3.3.10 Turbidez 

O parâmetro turbidez foi realizado apenas com um controle, haja vista que o mesmo 

foi o ponto de partida para a escolha das dosagens ótimas de coagulação, sendo assim os 

valores encontrados para os coagulantes já se é esperado, pois para a realização desta etapa, 

priorizou as dosagens mais eficientes em pH natural da água do rio Urupá. Os valores da água 

bruta foram de 31 e 13,9 UT, para o período de cheia e seca, respectivamente. Valores estes 

dentro dos limites aceitáveis para rios de classe 2 conforme ao CONAMA n° 357/2005. 
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Tabela 25- Valores da média aritmética e desvio padrão, através da utilização dos coagulantes sulfato 

de alumínio, cloreto férrico, tanfloc SG e tanfloc SL, bem como os valores para a água bruta nos 

períodos de cheia e seca, para o parâmetro turbidez em UT. 

Coagulante Bruto 
Sulfato de 

alumínio 

Cloreto 

férrico 
Tanfloc SL Tanfloc SG 

Período 
Cheia 31 2,84 ±0,04 3,08 ±0,67 2,26 ±0,67 1,68 ±0,27 

Seca 13,9 2,13 ±0,18 1,57 ±0,46 2,27 ±0,04 1,87 ±0,04 

 

Para corroborar com as assertivas relatadas acima, os testes estatísticos aplicados 

denotaram que não há diferença significativa entre os coagulantes para ambos os períodos. 

Isso implica relatar que tanto para o período da cheia quando da seca, os valores são 

estatisticamente idênticos, com nível de significância dentre os valores estabelecidos (tabela 

26), embora se possa observar que para a cheia o menor valor de turbidez foi conferido ao 

tanfloc SG e para a seca o mesmo foi conferido ao cloreto férrico. 

 

Tabela 26 -ANOVA unifatorial para turbidez. 

 GL     SQ          QM                      F 
             P-

Valor 

Período - Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca - 

Entre 

grupos 
3 36,933 0,896 12,311 0,299 281,06 2,864 <0,001 

Resíduo 8 0,350 0,834 0,043 0,104 - - - 

 

3.3.11 Temperatura e salinidade 

O parâmetro temperatura não oscilou entre as aplicações de coagulante, haja vista que 

as análises são realizadas em ensaios de bancadas com todas as condições controladas, sendo 

assim não foi aplicada estatística, bem como não foi discorrido acima seus valores, embora no 

período de cheia os valores tenham permeado por 24,5 °C e para a seca os valores se 

mantiveram por volta de 26,7 °C. 

A salinidade foi medida em todos os ensaios, contudo como a água bruta não 

apresentou salinidade, bem como após o processo de coagulação não ocorreu presença do 

mesmo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos através do presente estudo se demonstram satisfatórios no que se 

tange a utilização dos coagulantes orgânicos como agentes redutores de turbidez e cor, 

evidenciando assim que há alternativas para a substituição dos coagulantes inorgânicos. Se 

comparado os coagulantes inorgânicos, os orgânicos geram flocos maiores e facilitando assim 

na decantação. 

O diagrama de coagulação demonstrou as zonas de melhores índices de remoção, bem 

como em determinados casos que uma dosagem acima do necessário, acarreta não só ônus a 

estação como também não ocorre à clarificação da água. O pH foi um parâmetro importante 

de se analisar, pois o mesmo sofreu influência direta dos coagulantes testados e suas 

dosagens.  

Através das analises físicas, químicas e biológicas foi possível notar que na atenuação 

de parâmetros importantes no que se tange ao tratamento de água potável os coagulantes 

orgânicos desempenharam um bom papel, colaborando assim para as etapas futuras do 

processo de tratamento. 

A utilização de coagulantes orgânicos demonstra uma alternativa ambientalmente 

adequada, pois os mesmo são biodegradável e não tóxico ao ser humano (em níveis de uso no 

tratamento de água). Além de tais benefícios se afirma neste estudo que o mesmo obtém boas 

respostas quando se comparado aos demais coagulantes, evidenciando seu potencial na 

tratabilidade. 

Além de que o lodo gerado por coagulante a base de sais são mais onerosos, não 

biodegradáveis e tóxicos se disposto em corpos hídricos sem o tratamento prévio. 

Diferentemente dos lodos gerados por coagulante orgânico, pois o mesmo pode atuar como 

fertilizantes para áreas de pastagem, facilitando assim a disposição final e diminuindo custos. 
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