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RESUMO 

 

MELO, J. M. D. Aplicação de polímero orgânico extraído do cacto (Cereus 
jamacaru) como coagulante principal e associado ao sulfato de alumínio no 
tratamento de água. 67p. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental), 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2017. 
 

O polímero orgânico extraído do cacto Mandacaru (Cereus jamacaru) pode ser 
empregado na clarificação da água, devido a sua relevante atuação como auxiliar de 
coagulantes inorgânicos no processo de coagulação. Para tornar o tratamento de 
água menos oneroso e acessível em regiões desprovidas de recursos, existe uma 
ampla procura por alternativas que possam ser empregadas facilmente. O presente 
estudo teve como objetivo verificar a eficiência do extrato orgânico do cacto (Cereus 
jamacaru) na remoção dos parâmetros turbidez, cor aparente e série de sólidos após 
o processo de coagulação, floculação, sedimentação e filtração da água oriunda de 
um sistema lêntico, bem como avaliar o seu desempenho durante as variações de 
pH e condutividade elétrica. As amostras da água de estudo foram coletadas no 
Lago Igapó II, situado em Londrina - PR, as quais passaram por agitações no próprio 
ambiente para simular um período chuvoso. Inicialmente foram preparadas as 
soluções de extração (NaCl 1% e NaOH 0,10 M) para compor a solução principal de 
cacto, denominado de coagulante A, seguindo a relação 1 mL de extrato de cacto 
para 2,5 mL de solução extratora. Partindo desse princípio ocorreu o preparo da 
solução com sulfato de alumínio que foi adicionada as soluções anteriores para 
formar o coagulante B. Os ensaios foram divididos em três partes, a primeira ocorreu 
sem alterar o pH da água bruta (6,45), na segunda e terceira parte foram realizadas 
as correções com ácido clorídrico 1 Molar (4,67) e hidróxido de sódio 1 Molar (8,66), 
procedimento necessário para observar a atuação dos coagulantes em diferentes 
valores de pH. A coagulação e floculação ocorreu no teste de jarros, cujos tempos 
de mistura rápida e lenta em minutos foram (00:10, 02:00, 02:35, 02:40 e 05:40) 
para os gradientes de velocidade em s-1 (450, 90, 52, 40 e 30), respectivamente. Na 
sedimentação, aguardou-se 10 minutos, para seguir com a filtração direta que 
ocorreu variando a angulação em (70º, 60° e 50°) a cada 2 minutos, a granulometria 
da areia dos filtros estava entre 0,6 a 0,85 mm. Verificou-se que os coagulantes A e 
B mostraram-se similares em relação ao pH, cujos valores atingiram em média 7,5 
no final do processo de clarificação da água. Os melhores resultados em diferentes 
amostras para o coagulante A após filtração, foram: cor (93,93%), turbidez (96,16%), 
sólidos totais (82,61%), sólidos fixos (100%) e sólidos voláteis (80%). Para o 
coagulante B após filtração, os melhores resultados em diferentes amostras foram: 
cor (94,39%), turbidez (97,84%), sólidos totais (89,83%), sólidos fixos (94,12%) e 
sólidos voláteis (100%). Em relação à condutividade elétrica, para os ensaios 
neutros e com o coagulante A, notou-se o aumento gradativo dos valores devido às 
dosagens e do meio filtrante, pois ambos possuem sais. Conclui-se que o uso dos 
coagulantes A e B pós-filtração direta pode-se obter água clarificada, favorecendo a 
empregabilidade do cacto (Cereus jamacaru) como coagulante alternativo e como 
auxiliar do sulfato de alumínio para reduzir os custos no tratamento de água. 
 

Palavras-chave: cacto Mandacaru, coagulante alternativo, água clarificada, filtração. 



 

ABSTRACT 

 

MELO, J. M. D. Application of the organic polymer extracted from the cactus 
(Cereus jamacaru) as the main coagulant and associated with aluminum 
sulphate in water treatment. 67p. Monography (Undergraduate in Environmental 
Engineering), Federal Technological University of Paraná, Londrina, 2017. 
 

The organic polymer extracted from the Mandacaru cactus (Cereus jamacaru) can be 
used in the clarification water process, due to its relevant role as an inorganic 
coagulant auxiliary in the coagulation process. In order to make water treatment 
cheaper and affordable in resource-poor areas, there is an extensive research for 
alternatives that can be easily used. The present study aimed to verify the cactus 
(Cereus jamacaru) organic extract efficiency in the removal of the parameters of 
turbidity, apparent color and solids series, after the coagulation, flocculation, 
sedimentation and filtration of lentic water, besides to evaluate its performance 
during the variations of pH and electrical conductivity. The study water samples were 
collected in Igapó II Lake, in Londrina – PR, which were passed through agitations in 
the own environment to simulate a rainy period. Extraction solutions (NaCl 1% and 
NaOH 0.10 M) were initially prepared to form the main solution of cactus, known as 
coagulant A, following the ratio 1 mL of cactus extract to 2.5 mL of extractive 
solution. Using this principle, the preparation of the solution was carried out with 
aluminum sulphate which was added the previous solutions to form the coagulant B. 
The tests were divided into three parts, the first one occurred without altering the pH 
of the raw water (6.45); in the second and third part, corrections were made with 1 
molar hydrochloric acid (4.67) and 1 molar sodium hydroxide (8.66), a procedure 
necessary to observe the performance of coagulants at different pH values. 
Coagulation and flocculation occurred in the jar test, whose fast and slow mixing 
times in minutes were (00:10, 02:00, 02:35, 02:40 and 05:40) for the velocity 
gradients in s-1 (450, 90, 52, 40 and 30), respectively. In the sedimentation, 10 
minutes were waited, to follow the direct to the filtration, which occurred by varying 
the angulation at (70 °, 60 ° and 50 °) every 2 minutes, the grain size of the filters 
was between 0.6 and 0.85 Mm. It was found that the coagulants A and B were similar 
in relation to pH, whose values reached the average 7.5 at the end of the water 
clarification process. The best results in different samples for the coagulant A after 
filtration, were: color (94.39%), turbidity (97.84%), total solids (89.83%), fixed solids 
(94.12%) and volatile solids (100%). For the coagulant B after filtration, the best 
results in different samples were: color (93.93%), turbidity (96.16%), total solids 
(82.61%), volatile solids (80%) and fixed solids (100%). The electric conductivity, to 
the samples neutral and with coagulant A, it was observed the gradual increase of 
the values due to the dosages and the filter medium, since both have salts. It is 
concluded that the use of coagulants A and B after direct filtration can be obtain 
clarified water, favoring the usage of cactus (Cereus jamacaru) as an alternative 
coagulant and an auxiliary of aluminum sulphate to reduce costs in water treatment. 
 

Keywords: Mandacaru cactus, alternative coagulant, clarified water, filtration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água para tornar-se própria ao consumo humano de modo a não provocar 

danos à saúde de seus consumidores necessariamente precisa satisfazer condições 

que podem ser obtidas por meio do tratamento adequado. 

Segundo Arantes et al. (2012), as águas de mananciais superficiais podem 

conter impurezas, especialmente na estação chuvosa, pois transportam sedimentos, 

partículas em suspensão, dissolvidas e coloidais, além de microrganismos e outros 

contaminantes passíveis de ocasionar danos à saúde humana. 

Para isso, as impurezas existentes nas águas precisam ser removidas 

mediante a coagulação, sedimentação ou flotação, filtração e posteriormente a 

desinfecção final para tratamento completo (DI BERNARDO, 1995). O autor também 

menciona que o emprego de agentes químicos para tratar a água pode causar a 

formação de alguns subprodutos químicos potencialmente prejudiciais à saúde da 

população. 

Existem medidas que podem ser propostas a fim de simplificar o tratamento 

de água onde os processos de operação são onerosos, ou seja, principalmente nas 

regiões desprovidas de recursos financeiros para a instalação e manutenção das 

estações convencionais. Nesse sentido procura-se evitar o uso de coagulantes 

químicos sempre que houver possibilidade de adotar técnicas para conseguir água 

de qualidade melhor do que a encontrada no curso d’água (RICHTER E AZEVEDO 

NETTO, 1991). 

Estudos apontam os benefícios dos extratos de cactos como coagulantes 

orgânicos no tratamento de água, tais como Toward Understanding the Efficacy and 

Mechanism of Opuntia spp. as a Natural Coagulant for Potential Application in Water 

Treatment (MILLER et al., 2008), Eliminating turbidity in drinking water using the 

mucilage of a common cactus (PICHLER, YOUNG E ALCANTAR, 2012), Coagulants 

and Natural Polymers: Perspectives for the Treatment of Water (THEODORO, LENZ 

E ZARA, 2013) entre outros que abordam essencialmente os compostos de origem 

vegetal, tornando perceptível o aumento de pesquisas pautadas em plantas que 

apresente potencial para atuar na coagulação das águas, visto que podem gerar 

resultados satisfatórios quando aplicadas diretamente ou quando associadas aos 

coagulantes inorgânicos. 
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Aliás, coagulantes provenientes de plantas operam por meio de diferentes 

mecanismos, quando otimizados, podendo viabilizar a produção de água potável em 

algumas comunidades em desenvolvimento (MILLER et al., 2008). 

Ainda, conforme Yin (2010), estudos sobre coagulantes a base de plantas, 

representa um avanço na tecnologia ambiental sustentável, cuja aplicação está 

diretamente relacionada com a melhoria da qualidade da água. 

Entre os vários compostos orgânicos, o polímero extraído do cacto colunar 

Cereus jamacaru, popularmente conhecido como Mandacaru, destaca-se devido ao 

seu potencial coagulante no processo de clarificação da água. 

Nesse contexto, o objetivo do estudo foi comparar o desempenho do cacto 

Mandacaru (Cereus jamacaru) como coagulante primário e associado ao sulfato de 

alumínio nos processos de coagulação, floculação, sedimentação e filtração da água 

oriunda do sistema lêntico - Lago Igapó II. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Comparar o desempenho do cacto (Cereus jamacaru) como coagulante 

orgânico primário e associado ao coagulante inorgânico sulfato de alumínio nos 

processos de coagulação/floculação/sedimentação e filtração direta da água oriunda 

do Lago Igapó II, situado no município de Londrina - PR. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar a eficiência de remoção dos parâmetros, cor aparente, 

turbidez e sólidos totais, fixos e voláteis a partir da aplicação da 

solução do cacto (Cereus jamacaru); 

• Determinar os ensaios que apresentarem desempenho satisfatório 

nos processos de tratamento por meio da inserção das variáveis 

independentes, dosagem dos coagulantes e pH, na ferramenta 

computacional Statistic; 

• Acompanhar as mudanças de pH nas três faixas e a condutividade 

elétrica no tratamento; 

• Verificar o comportamento dos parâmetros pH, cor e turbidez 

conforme a Resolução 357/2005 e a Portaria 2914/2011. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A água e toda a sua importância deve ser vista como prioridade por todos, 

uma vez que a manutenção da vida depende da disponibilidade hídrica. No entanto, 

quando certas adversidades interferem no acesso a esse recurso, medidas devem 

ser tomadas para preservar a sua qualidade e quantidade. 

“O novo século traz crise de falta de água e o homem precisa discutir o 

futuro da água e da vida. E a abundância do elemento líquido causa uma falsa 

sensação de recurso inesgotável” (MACÊDO, 2007). O autor relata que a crise 

hídrica no Brasil está relacionada com a distribuição desigual da água em relação à 

densidade populacional e considera também que a disponibilidade de água é 

limitada pelo comprometimento da sua qualidade. 

 “A água, devido as suas propriedades de solvente e a sua capacidade de 

transportar partículas, incorpora a si diversas impurezas, as quais definem a 

qualidade da água” (VON SPERLING, 2005). Em termos gerais, são as condições 

naturais e as interferências humanas que definem a qualidade da água, sendo em 

primeira instância provocada pela introdução de substâncias estranhas ao meio 

aquático. As alterações na qualidade das águas naturais devem-se aos principais 

agentes de poluição dos mananciais, tais como matéria orgânica biodegradável, 

compostos orgânicos sintéticos não biodegradáveis, microrganismos patogênicos, 

sólidos em suspensão e nutrientes (LIBÂNIO, 2008). 

A degradação dos recursos hídricos encarece os custos com a água, os 

quais variam de acordo com as condições que a mesma se encontra entre outros 

fatores. Macêdo (2007) descreve que essa degradação deve-se em grande parte a 

urbanização e aos usos agrícolas e industriais. 

Considerando a necessidade de possíveis alternativas para atender regiões 

cuja disponibilidade e distribuição de água seja ineficiente, por exemplo, Miller et al. 

(2008) ressalta a importância dos estudos sobre coagulantes alternativos, visto que 

são considerados menos dispendiosos, inerentemente benignos, renováveis, 

disponíveis e prontamente fáceis de serem adotados. O autor ainda menciona que 

se evidenciadas tecnicamente a robustez dos coagulantes orgânicos, os mesmos 

tornam-se apropriados para uma abordagem referente ao tratamento de água em 

nível doméstico. 
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Nos tratamentos convencionais são aplicados coagulantes inorgânicos que 

apesar da sua comprovada eficácia ocasionam alguns problemas, como exemplo, o 

lodo gerado na etapa final da técnica empregada e a concentração de compostos 

prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Essa problemática pode ser 

minimizada por meio do desenvolvimento de novas técnicas acessíveis e eficientes 

a melhoria da qualidade da água sem causar impactos negativos ao meio ambiente 

e a saúde pública. Além de proporcionar acesso à água com qualidade e com baixo 

custo a todos. 

 

3.1 CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA 

 

A clarificação é uma etapa do tratamento de água que incide na remoção de 

sólidos por sedimentação simples ou sedimentação por coagulação e filtração. 

Nesse contexto, no tratamento de água a clarificação tem como função remover a 

turbidez que consiste na “alteração da penetração da luz pelas partículas em 

suspensão, que provocam a sua difusão e absorção, partículas constituídas por 

plâncton, bactérias, argilas, silte em suspensão, fontes de poluição de material fino e 

outros” (MACÊDO, 2007). Em síntese, a clarificação incide na manutenção de 

condições físico-químicas em que os sólidos suspensos na água são removidos por 

sedimentação, sendo necessário trabalhar com as cargas das partículas, ou seja, 

neutralizar as cargas negativas da matéria em suspensão e aglutinar as mesmas 

para aumentar o tamanho. 

Esse processo para clarificar a água também atua na remoção da cor, na 

qual é uma característica física da água resultante de substâncias dissolvidas, assim 

como a turbidez, a cor é um parâmetro de aspecto estético de aceitação ou rejeição 

do produto (SABESP, 2016). A principal função da clarificação é a remoção da 

turbidez e para obter água clarificada são empregadas técnicas ou operações, como 

a coagulação, floculação, sedimentação e filtração (SANESUL, 2016). 

 

3.1.1 Coagulação e Floculação 

 

 A coagulação e a floculação estão intrinsecamente relacionadas conforme 

Libânio (2008), na qual a primeira representa essencialmente a desestabilização das 

partículas coloidais e suspensas na água através da conjunção das ações físicas e 
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reações químicas, constituindo um conjunto de fenômenos físicos, nos quais se 

tenciona, para reduzir o número dessas partículas presentes na massa líquida. 

Portanto, a coagulação depende principalmente das características da água 

e das impurezas devido às reações do coagulante com a água e a formação de 

espécies hidrolisadas que entram em contato com as impurezas, nesse processo 

torna-se necessária à agitação relativamente lenta após a mistura rápida para que 

ocorram choques entre as impurezas, que se aglomeram e formam partículas 

maiores, os nomeados flocos, que podem ser removidos por sedimentação, flotação 

ou filtração, essa etapa é denominada de floculação (DI BERNARDO E DANTAS, 

2005). 

 

3.1.2 Sedimentação 

 

O processo de sedimentação ou decantação consiste no princípio de 

remoção das partículas em suspensão que são mais densas que a água por ação da 

gravidade depositando-se em decantadores ou sedimentadores (DAAE, 2016). 

Macedo (2007) explica que a sedimentação simples ocorre de modo natural, 

em lagos e represas, sendo considerada como processo preliminar, porém não 

remove cor da água, por isso é empregada para separar partículas suspensas acima 

de 10 mícrons. Sendo então necessário o processo de sedimentação com o uso de 

coagulantes, cuja decantação ou sedimentação acontece lentamente para permitir a 

completa deposição dos flocos. 

A decantação, operação unitária na clarificação que, traduz a eficiência das 

etapas que a precedeu, ou seja, a coagulação e a floculação. Na sedimentação aos 

flocos formados anteriormente são fornecidas condições que os permitam depositar 

pela ação da gravidade (LIBÂNIO, 2008). 

 

3.1.3 Filtração 

 

No que tange ao tratamento de água, a filtração tem como função primordial 

a remoção de partículas responsáveis pela cor e turbidez, provavelmente a função 

mais relevante, por se constituir na etapa em que as falhas - porventura ocorridas na 

coagulação, floculação e sedimentação - podem ser corrigidas, assegurando a 

qualidade da água tratada (LIBÂNIO, 2008). 
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De acordo com o catálogo Snatural (2016), a filtração pode ser caracterizada 

como a passagem de um fluido através de um meio poroso onde o material em 

suspensão e coloidal pode ser retido nesse meio filtrante. Sendo assim, os filtros de 

areia, por gravidade, são empregados na remoção de flocos não decantáveis, após 

as etapas de coagulação e sedimentação. 

Macedo (2007) designa o processo de filtração em função do diâmetro dos 

poros, após a passagem da água pela camada porosa, além de remover partículas 

pode reduzir a carga bacteriana presente no fluído. O autor ainda ressalva que as 

experiências com a filtração no abastecimento público no século XIX, levaram a 

descoberta da remoção de alguns componentes químicos, cuja passagem de água 

através da areia é eficaz desde que o sistema de filtração seja projetado de forma 

correta. 

 

3.2 CACTÁCEAS 

 

Segundo Souza e Lorenzi (2005) as cactáceas destacam-se nos diversos 

ecossistemas, especialmente a caatinga nordestina, são comuns até mesmo nos 

costões rochosos, à beira mar. Geralmente são suculentas, com caule segmentado 

em cladódios, que podem ser achatados ou colunares e costelados, alguns ramos 

curtos encontram-se transformados em aréolas e as escamas são modificadas em 

espinhos, geralmente carnosas. No Brasil, ocorrem em torno de 40 gêneros e 

aproximadamente 200 espécies, sendo uma das mais interessantes famílias de 

angiospermas devido a sua especialização a ambientes secos. Além disso, as 

espécies mais cultivadas no país são os mandacarus (Cereus spp.) e as palmas 

(Opuntia spp.) além de outras espécies ornamentais. 

 

3.3 O CACTO MANDACARU 

 

O cacto Mandacaru (Cereus jamacaru), angiosperma suculenta nativa e 

endêmica da caatinga e do cerrado, caracteriza-se principalmente por ramificações 

acima do solo, epiderme verde e costelas salientes (FLORA DO BRASIL, 2016). 

Essas características podem ser observadas na Figura 1. 
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Figura 1 - Cactaceae (Cereus jamacaru). 

 
Fonte: autoria própria. 

 

As flores maiores podem atingir 14 centímetros de comprimento e os frutos 

ou pericarpos deiscentes de uma fenda apresentam coloração vermelha. Aliás, 

existem diversos nomes vernáculos decorrentes da região nordeste, como o próprio 

Mandacaru, Jamacaru, Cardeiro, Urumbeba e outros. Em relação a sua distribuição 

geográfica e das ocorrências confirmadas, destacam-se principalmente as regiões 

norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. No entanto, também são encontradas em 

outras regiões do Brasil (FLORA DO BRASIL, 2016). 

 

3.4 POLÍMEROS ORGÂNICOS COMO COAGULANTE 

 

Apesar da eficiência dos coagulantes inorgânicos, esses podem ter o seu 

uso combinado aos coagulantes orgânicos, como verificado no Estudo da eficiência 

de polímero natural extraído do cacto Mandacaru (Cereus jamacaru) como auxiliar 

nos processos de coagulação e floculação no tratamento de água (ZARA et al. 
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2012), em que a aplicação dos polímeros naturais do cacto Mandacaru associado ao 

sulfato de alumínio pode ser uma alternativa para o tratamento de água. 

“Os polímeros extraídos do cacto Mandacaru (Cereus jamacaru) possuem 
aplicação viável como auxiliares de coagulação e floculação para o sulfato 
de alumínio, em ensaios realizados em Jar-Test, apresentando boa 
eficiência em termos de remoção de turbidez da água bruta, acima da 
obtida pelo coagulante metálico sem aplicação do polímero. Logo, a sua 
aplicação em escala maior em Estação de Tratamento de Água pode ser 
realizada com sucesso” afirmou (ZARA et al; 2012). 

Segundo Pichler, Young e Alcantar (2012), a mucilagem do cacto comum 

para eliminar a turbidez em água potável demonstrou que pode ser melhor que o 

sulfato de alumínio, uma vez que o composto orgânico pode apresentar dosagens 

300 vezes menores que o coagulante inorgânico. Explicam que o composto orgânico 

é derivado de um recurso renovável e a sua disposição irá envolver a degradação 

orgânica simples. 

Além disso, outro estudo, intitulado Utilización de Tuna (Opuntia ficus-indica) 

como coagulante natural en la clarificación de aguas crudas, desenvolvido por 

Verbel et al. (2014) reafirmou os benefícios da mucilagem das cactáceas quando 

avaliaram as propriedades do cacto (Opuntia ficus-indica) como coagulante natural 

para clarificar águas turvas, destacando ainda mais a importância de novos estudos 

que envolvam as cactáceas na obtenção de água clarificada. 

 

3.4.1 Formação de pontes químicas 

 

Entre os compostos presentes na mucilagem do cacto, pode-se empregar na 

coagulação, o polímero orgânico como auxiliar na floculação, pois o mesmo atua na 

formação de pontes químicas. Libânio (2008) explica que a formação de pontes 

químicas ocorre quando as partículas coloidais são adsorvidas na superfície das 

diversas cadeias longas dos polímeros orgânicos, constituídas por uma série 

repetitiva de unidades químicas unidas por ligações covalentes. 

Segundo Libânio (2008), o mecanismo de coagulação pode ocorrer tanto por 

meio de ligações decorrentes de forças de atração eletrostática, quanto na 

prevalência de pontes de hidrogênio ou das forças de van der Waals e que uma 

excessiva dosagem de polímeros interferirá na formação de pontes, conforme 

representação das reações na Figura 2. 
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Figura 2 - Esquema da formação de pontes químicas com o uso de polímeros. 

 
Fonte: O’Melia** (1969, apud Libânio, 2008). 

 

3.4.2 Atuação de polímeros na filtração 

 

Sabe-se que os polímeros orgânicos sintéticos ou naturais são utilizados 

como auxiliares de coagulação. Esses compostos também são empregados para 

elevar a velocidade de sedimentação dos flocos, em estações de filtração direta, ou 

ainda para aumentar a resistência destes aos efeitos de cisalhamento decorrentes 

                                            
** O’Melia, C. R., A review of the coagulation process, Public Works, 100: 87 - 98, 1969. 
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das forças hidrodinâmicas do escoamento em meio filtrante (LIBÂNIO, 2008). A 

Figura 3 representa a atuação dos polímeros na carreira do filtro. 

 

Figura 3 - Atuação dos polímeros para filtração direta. 

 
Fonte: Libânio (2008). 

 

3.6 SULFATO DE ALUMÍNIO 

 

Empregam-se usualmente sais inorgânicos capazes de produzir hidróxidos 

gelatinosos insolúveis que envolvem e adsorvem impurezas e a alta valência que 

podem apresentar aos mesmos a capacidade de coagulação em sistemas coloidais 

(DEZOTTI, 2008). O sulfato de alumínio comercial apresenta essas características o 

que confere a sua eficiência e segundo a autora o uso frequente desse agente 

coagulante inorgânico também se justifica por razões econômicas. 

Libânio (2008) reforça que além do custo global dos produtos químicos 

envolvidos, o sulfato de alumínio apresenta maior disponibilidade e o seu uso 

associado a polímeros como auxiliares da coagulação pode-se tornar bem sucedido 

devido à duração das carreiras das unidades filtrantes e em alguns casos pelo 

volume de lodo gerado. 

As reações químicas do sulfato de alumínio na coagulação estão sujeitas a 

dosagem e pH da água, cuja efetividade da substância inorgânica se dá entre 5,5 e 

8,0 com dosagens de 5 a 50 mg/L, sendo necessária concentrações maiores para 

clarificar as águas superficiais turvas (SANTOS FILHO e SANTA RITA, 2002). Os 

autores ainda abordam a questão do lodo gelatinoso e volumoso oriundo do sulfato 
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de alumínio (coagulante inorgânico) que exibe difícil desidratação ao ser comparado 

com o lodo formado pelo uso de polímeros, o que favorece a aplicação desses como 

auxiliares na coagulação. 

 

3.7 SISTEMAS LÊNTICOS 

 

O ecossistema Lêntico corresponde às águas doces paradas como lagoas, 

lagos, lagunas, represas, onde são comumente encontradas formas de vida como 

algas, anfíbios, plantas flutuantes e emersas (RAMOS e AZEVEDO, 2010). De 

acordo com Tundisi (2008), lago também pode ser designado como sistemas 

lênticos (origem: latim lentus, significando lente) ou ainda sistemas lacustres que 

refletem consideravelmente o espectro de interações nas bacias hidrográficas, 

incluindo as ações antrópicas. Nesse contexto, os caracterizados ambientes ou 

sistemas lênticos apresentam um lento fluxo de massa d’água, devido à existência 

do balanço entre evaporação, infiltração, precipitação e as recargas dos lençóis 

freáticos. 

 

3.8 PADRÃO DE LANÇAMENTO 

 

O Conselho Nacional Do Meio Ambiente (CONAMA) na Resolução 357 de 

17 de março de 2005 dispõe sobre a classificação dos corpos hídricos e fornece as 

diretrizes ambientais no enquadramento dos mesmos, estabelecendo condições e 

padrões de lançamento de efluentes, e fornece outras providências. 

No Plano Municipal de Saneamento Básico 2008/2009 de Londrina - PR está 

contida a classificação da Portaria da Superintendência dos Recursos Hídricos e 

Meio Ambiente (SUREHMA) n°003 de 1991 que enquadra o Ribeirão Cambezinho, 

Cafezal e outros a Classe II, esses localizados acima do Lago Igapó, desse modo às 

águas do Lago Igapó II fazem parte dessa classificação. 

Portanto as águas de Classe II devem receber tratamento convencional, ou 

seja, clarificação com utilização de coagulação e floculação, seguida de desinfecção 

e correção de pH quando destinadas ao consumo humano, conforme a Resolução 

CONAMA 357/2005. 



26 

Os valores máximos permitidos (VMP) dos parâmetros de qualidade da água 

pertencentes à Classe II estão na Tabela 1 de acordo com o padrão de lançamento 

estabelecido na Resolução CONAMA 357/2005. 

 

Tabela 1 - Valor máximo permitido para os seguintes parâmetros. 

Parâmetros Águas doces de Classe II 

Cor verdadeira Até 75 mg PtCO.L-1 (uH) 

Turbidez Até 100 UNT (uT) 

pH 6,0 a 9,0 

Condutividade Elétrica - 

Sólidos Dissolvidos Totais  500 mg.L-1 

Fonte: Resolução CONAMA 357/2005. 
Nota: (-) Não existe valor para este parâmetro. 

 

3.9 PADRÃO DE POTABILIDADE 

 

A Portaria n° 2914 de 12 de dezembro de 2011 define como água potável 

aquela que atenda aos padrões de potabilidade e que não ofereça riscos a saúde e 

dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade, cujo valor máximo permitido 

para os parâmetros no tratamento das águas de Classe II encontra-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Padrão de água pós-filtração. 

Tratamento de água VMP 

Filtração direta 0,5 uT em 95% das amostras 

Parâmetros Classe II 

Cor Aparente 15 mg Pt-Co.L-1 (uH) 

Turbidez 5 NTU (uT) 

Sólidos Dissolvidos Totais 1000 mg.L-1 

Condutividade Elétrica - 

pH 6,0 a 9,0 

Fonte: Ministério da Saúde, Portaria 2914/2011. 
Nota: (-) Não existe valor para este parâmetro. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO E FLUXOGRAMA DO PROCESSO 

 

Para a realização deste estudo as amostras de água foram coletadas no 

Lago Igapó II, situado em Londrina - PR, com altitude média de 550 metros acima do 

nível do mar. A área estudada está apresentada na Figura 4, em coordenadas 

Universal Transversa de Mercator (UTM) - SIRGAS 2000, cuja sinalização em 

amarelo representa a localização do ponto de coleta das amostras de água. 

 

Figura 4 - Ponto de coleta de água no Lago Igapó II. 

 
Fonte: Botelho (2016). 

 

O fluxograma da Figura 5 é a representação das etapas de trabalho desde a 

coleta das amostras da água bruta até o final do processo empregado na clarificação 

da água. 
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Figura 5 - Fluxograma das etapas do tratamento de água empregado. 

 
Fonte: autoria própria. 
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4.2 AMOSTRAGEM 

 

A amostragem procedeu no ponto destacado da Figura 4, através da coleta 

de 72 litros de água superficial do Lago Igapó II, sendo armazenadas em galões 

plásticos higienizados antecipadamente com a técnica da tríplice lavagem visando 

remover possíveis impurezas. Na Figura 6, tem-se o local e o acondicionamento das 

amostras mantidas a temperatura ambiente. 

 

Figura 6 - Ponto de coleta (a, b) e armazenagem das amostras (c, d). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: autoria própria. 

 

Cabe ressaltar que durante a coleta foram efetuadas agitações na água em 

seu ambiente natural para elevar as suas características e favorecer a obtenção de 

amostras bem turvas para a bateria de ensaios. 

Todos os experimentos foram realizados no laboratório de saneamento e de 

poluentes atmosféricos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - 

Londrina. 
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4.3 AJUSTE DO PH 

 

A quantidade de água coleta foi dividida igualmente em três galões para 

realizar os testes em diferentes valores de pH para trabalhar com amostras básicas, 

neutras e ácidas conforme planejamento experimental e para poder acompanhar as 

mudanças do parâmetro nas três faixas. Dessa forma, o primeiro galão não passou 

por correção, visto que a água bruta apresentava pH igual a 6,45 (neutra), no 

segundo foi inserido 40 mL de ácido clorídrico (HCl 1M) e no terceiro foi inserido 25  

mL de hidróxido de sódio (NaOH 1M), para atingir pH de 4,67 (ácida) e 8,66 (básica) 

respectivamente. 

 

4.4 EXTRAÇÃO DA MUCILAGEM E PREPARO DAS SOLUÇÕES 

 

A metodologia adotada por Zara et al. (2012) foi adaptada nesse estudo, 

cuja extração da mucilagem ocorreu primeiramente através da limpeza do cacto, que 

consistiu na retirada dos espinhos e nos cortes para liberar a casca. Também foi 

necessário realizar uma diluição do extraído na seguinte proporção, para cada 75 

gramas de mucilagem foi adicionado 10 mL de água destilada, esse procedimento 

favoreceu a realização da trituração no liquidificador devido a sua consistência, o 

complexo resultante foi acondicionado em frascos de vidro (âmbar) sob refrigeração 

por 24 horas. 

Os procedimentos da extração do composto que contém o polímero orgânico 

no interior do cacto podem ser observados na Figura 7, na qual foram apresentados 

em 6 etapas sendo elas: (a) limpeza com retirada dos espinhos, (b) cortes em partes  

menores, (c) retirada da casca, (d) montante antes da trituração, (e) montante após 

trituração e (f) complexo após refrigeração e repouso. 
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Figura 7 - Preparo do cacto (a, b, c) e extração da mucilagem (d, e, f). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Fonte: autoria própria. 

 

No preparo da solução de extração, que consiste nas soluções de cloreto de 

sódio (NaCl) 1% e de hidróxido de sódio (NaOH 0,10 M), foram dissolvidos 10 

gramas de NaCl em 1 litro de água destilada e conforme o manual de reagentes e 

soluções de Goldani et al. (2016), foram dissolvidos 4 gramas de NaOH em 1 litro de 

água destilada. As duas soluções foram adicionadas em um único recipiente para 

compor a solução extratora. 

Por fim, a solução de sulfato de alumínio foi preparada dissolvendo 1 g do 

coagulante metálico em 1 litro de água destilada. 

 

4.5 DOSAGEM DAS SOLUÇÕES 

 

Seguindo a metodologia de Zara et al. (2012), adotou-se a relação de 1 mL 

de cacto preparado para 2,5 mL de solução de extração em temperatura ambiente. 

As concentrações em mL do extraído da cactácea e das soluções, tanto a extratora 

quanto a do sulfato de alumínio, seguiram os três níveis do planejamento estatístico 

e estão contidas na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Concentração das soluções. 

Níveis Cacto diluído (mL) Solução extratora (mL) Sulfato de alumínio (mL) 

-1 1 2,5 1 

0 4 10 4 

1 7 17,5 7 

Fonte: autoria própria. 

 

4.6 ENSAIOS DE COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO/SEDIMENTAÇÃO 

 

Os ensaios foram efetuados no equipamento Jar Test de modelo 218 – 

6LDB marca Nova Ética, com seis provas com capacidade de 2 litros e regulador de 

rotação das hastes de mistura. 

Na coagulação/floculação/sedimentação, os coagulantes estudados foram 

inseridos em regime de mistura rápida, seguido do sistema de decaimento com 

quatro etapas de mistura lenta no Jar Test, na qual foi respeitado o gradiente de 

velocidade (s-1) e o tempo em minutos conforme a Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Gradiente de rotação das hastes de mistura e tempo de ação. 

Mistura rápida Mistura lenta 1 Mistura Lenta 2 Mistura Lenta 3 Mistura Lenta 4 

Gradiente Tempo Gradiente Tempo Gradiente Tempo Gradiente Tempo Gradiente Tempo 

450 00:10 90 02:00 52 02:35 40 02:40 30 05:40 

Fonte: Trevisan (2014). 

 

Os parâmetros medidos após os ensaios foram cor aparente, turbidez, pH, 

condutividade elétrica e sólidos totais, fixos e voláteis para verificar o desempenho 

de remoção dos parâmetros a partir da aplicação do coagulante orgânico como 

principal e em associação ao inorgânico no processo de clarificação da água. 

 

4.7 PLANEJAMENTO ESTATISTICO 

 

Considerando as duas variáveis independentes, dosagem do coagulante e 

pH foi adotado o Planejamento Estatístico Fatorial 32, ou seja, com três níveis (-1, 0 

e 1) e duas variáveis, em duplicata, para a realização dos ensaios experimentais. 

Para isso, também foram assumidos os códigos para diferenciar os coagulantes 

empregados, como apresentado na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Códigos representativos. 

Coagulantes Códigos 

Solução extratora + Cacto diluído (S+C) A 

Solução extratora + Cacto diluído + Sulfato de Alumínio (S+C+SA) B 

Fonte: autoria própria. 

 

A Tabela 6 foi elaborada conforme a combinação do software Statistic 8.0 

alusivo ao planejamento estatístico com as variáveis independentes: dosagem e pH. 

 

Tabela 6 - Planejamento estatístico das variáveis independentes. 

Ensaio Réplica A (mL) = (S+C) B (mL) = (S+C+SA) pH 

4 1 0 10 + 4 0 10 + 4 + 4 -1 4,67 

18 1 1 17,5 + 7 1 17,5 + 7 + 7 1 8,66 

8 1 1 17,5 + 7 1 17,5 + 7 + 7 0 6,45 

15 1 0 10 + 4 0 10 + 4 + 4 1 8,66 

17 2 1 17,5 + 7 1 17,5 + 7 + 7 0 6,45 

7 1 1 17,5 + 7 1 17,5 + 7 + 7 -1 4,67 

1 1 -1 2,5 + 1 -1 2,5 + 1 + 1 -1 4,67 

3 1 -1 2,5 + 1 -1 2,5 + 1 + 1 1 8,66 

14 1 0 10 + 4 0 10 + 4 + 4 0 6,45 

12 2 -1 2,5 + 1 -1 2,5 + 1 + 1 1 8,66 

2 1 -1 2,5 + 1 -1 2,5 + 1 + 1 0 6,45 

10 2 -1 2,5 + 1 -1 2,5 + 1 + 1 -1 4,67 

11 2 -1 2,5 + 1 -1 2,5 + 1 + 1 0 6,45 

16 2 1 17,5 + 7 1 17,5 + 7 + 7 -1 4,67 

9 2 1 17,5 + 7 1 17,5 + 7 + 7 1 8,66 

13 2 0 10 + 4 0 10 + 4 + 7 -1 4,67 

5 2 0 10 + 4 0 10 + 4 + 4 0 6,45 

6 2 0 10 + 4 0 10 + 4 + 4 1 8,66 

Fonte: autoria própria. 

 

Na Tabela 6, tem-se as variáveis dosagem e pH codificadas, bem como os 

coagulantes utilizados e os códigos representativos em valores para cada ensaio. 

 

4.8 ETAPA DA FILTRAÇÃO 

 

Nessa etapa foi adotado o mecanismo de filtração direta (rápida) em todas 

as amostras a partir da metodologia desenvolvida por Ioshimura (2016) e utilizada 
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por Belisario Junior (2016), que consiste basicamente em um suporte metálico 

adaptado com 6 garrafas de politereftalato de etileno (PET) preenchidas com areia, 

cuja retenção da mesma foi obtida por um filtro de papel associado a uma camada 

de algodão e brita no interior das colunas. 

Os filtros estão montados em paralelo com diâmetro interno em torno de 10 

centímetros, configurando-se como fluxo descendente, para filtrar as amostras após 

os ensaios do tratamento da água no equipamento Jar Test, exibido na Figura 8. 

 

Figura 8 - Sistema de filtração direta. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Di Bernardo et. al. (2003) recomenda que as colunas filtrantes devam 

possuir 25 cm de comprimento com preenchimento de 15 cm de areia, 3 cm de brita 

e 2 cm de algodão. Além disso, nas colunas adaptadas, os filtros de areia possuem 

granulometria entre 0,600 a 0,850 mm. 

No decorrer da filtração foram adotadas angulações na saída do Jar Test de 

70º, 60° e 50° a cada 2 minutos da passagem de água pelos filtros, totalizando em 6 

minutos a filtração por bateria de ensaios. Na Figura 9 é apresentado um modelo 

com suas respectivas dimensões. 

 

Figura 9 - Representação do leito filtrante. 

 
Fonte: Belisario Junior, 2016. 
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Os mesmos parâmetros medidos no tratamento da água com os coagulantes 

foram novamente medidos para avaliar a efetividade de remoção pós-filtração direta 

no final do processo de clarificação da água. 

 

4.9 ANÁLISE DOS PARÂMETROS 

 

As metodologias utilizadas na análise dos parâmetros estão apresentadas 

na Tabela 7: 

 

Tabela 7 - Parâmetros, equipamentos e metodologias. 

Parâmetros Equipamentos Metodologia 

Cor aparente Espectrofotômetro HACH DR-5000 2120 C 

pH phmetro mPA-210P 4500-H+ B 

Turbidez Turbidímetro Policontrol AP-2000 2130 B 

Série de sólidos Estufa SL 100, Mufla MA 385, Balança AW 220 2540 A 

Condutividade Elétrica Condutivímetro Mca 150 2510 B 

Fonte: APHA (2012). 

 

Na determinação das eficiências de remoção para cor aparente, turbidez e 

série de sólidos utilizou-se a Equação 1: 

 

                                                    E =  
P1−P2

P1
×100                                                (1) 

 

Nota: E = Eficiência de remoção do parâmetro (%); P1 = Valor do parâmetro medido na amostra 

bruta; P2 = Valor do parâmetro medido no ensaio após tratamento. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ENSAIOS PRELIMINARES 
 

Antes de proceder com os experimentos foram realizados pré-ensaios com 

amostras neutras, onde foram inseridos nos 6 primeiros ensaios: extrato de cacto 

concentrado (sem repouso de 24h) + solução extratora, denominado de A*, cuja 

leitura dos parâmetros pode ser observada na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Testes com inserção do coagulante A*. 

Ensaio Réplica A* (mL) pH Cor (uH) Turbidez (uT) 

8 1 1 0 661 230 

17 2 1 0 622 214 

14 1 0 0 639 216 

2 1 -1 0 504 184 

11 2 -1 0 476 167 

5 2 0 0 605 214 

Fonte: autoria própria. 

 

Nos outros 6 ensaios foram adicionados: extrato de cacto concentrado (sem 

repouso de 24h) + solução extratora + solução de sulfato de alumínio, denominado 

de B*, cuja leitura dos parâmetros pode ser observada na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Testes com inserção do coagulante B*. 

Ensaio Réplica B* (mL) pH Cor (uH) Turbidez (uT) 

8 1 1 0 826 230 

17 2 1 0 762 228 

14 1 0 0 716 221 

2 1 -1 0 570 202 

11 2 -1 0 596 196 

5 2 0 0 690 234 

Fonte: autoria própria. 

 

No teste com coagulante A* foi utilizada uma amostra neutra com valores de 

960 (uH) e 273 (uT) e para o coagulante B* uma amostra neutra com 860 (uH) e 338  

(uT), para cor e turbidez, respectivamente. 

Os testes foram aplicados para verificar através das leituras dos parâmetros, 

cor aparente e turbidez, se o emprego do cacto concentrado sem o repouso de 24h 

apresentariam resultados superiores à metodologia adaptada. 
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No entanto, a maioria dos pré-ensaios com a inserção do coagulante A* não 

apresentou respostas superiores às obtidas nos ensaios neutros com cacto diluído e 

repouso de 24h + solução extratora. Os pré-ensaios com o coagulante B* também 

não apresentaram boas respostas se comparados aos ensaios neutros com cacto 

diluído e repouso de 24h + solução de extração + solução de sulfato de alumínio.  

Dessa forma, optou-se em prosseguir os ensaios com a diluição do cacto e 

com repouso de 24 horas, conforme descrito na extração da mucilagem e preparo 

das soluções, no intuito de se obter melhores respostas de remoção dos parâmetros 

cor aparente e turbidez. 

 
5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Foram utilizadas amostras brutas com valores diferentes para cor e turbidez 

nas três faixas de pH trabalhadas, portanto decidiu-se medir os valores iniciais antes 

de todos os experimentos para verificar a quantidade removida dos parâmetros de 

acordo com a amostra utilizada, uma vez que para cada bateria de ensaios as 

amostras apresentaram valores distintos mesmo sendo derivadas da mesma coleta. 

A Tabela 10 apresenta a caracterização de cada amostra utilizada nos ensaios com 

o equipamento Jar Test. 

 

Tabela 10 - Caracterização das amostras utilizadas nos ensaios. 

Códigos Cor (uH) Turbidez (uT) pH ST (mg/L) SF (mg/L) SV (mg/L) CE (mS/cm) 

A1 593 261 
4,67 

460 260 200 

0,26 

B1 499 227 320 160 160 

A2 1500 447 
6,45 

660 280 380 

B2 1121 371 1180 1000 180 

A3 725 255 
8,66 

200 20 180 

B3 668 251 500 160 340 

Fonte: autoria própria. 
Nota: A (Cacto + Solução extratora); B (Cacto + Solução extratora + Solução de sulfato de alumínio); 
A1 e B1 (ensaios 1, 4, 7, 10, 13 e 16); A2 e B2 (ensaios 2, 5, 8, 11, 14 e 17); A3 e B3 (ensaios 3, 6, 9, 
12, 15 e 18); A1 + A2 + A3 = A e B1 + B2 + B3 = B (representados nos gráficos). 

 

5.3 ANÁLISES DOS PARÂMETROS 

 

Cabe ressaltar que os valores medidos para os parâmetros abordados estão 

presentes nas Tabelas 11 e 12 (Apêndice A). 
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5.3.1 Comportamento do pH 

 

Os valores referentes ao comportamento do pH estão apresentados nos 

Gráficos 1 e 2.  

 

Gráfico 1 - Comportamento do pH para o coagulante A. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Gráfico 2 - Comportamento do pH para o coagulante B. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

No Gráfico 1 os ensaios com pH neutro não tiveram valores com mudanças 

significativas durante todo o tratamento, já os ensaios com pH básico sofreram um 
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na filtração esses valores reduziram conforme o exposto. Aliás, pode-se observar 

uma mudança no pH das amostras ácidas que após tratamento apresentaram pH 

acima de 6,5 próximo a neutralidade. 

Todos os ensaios após filtração apresentaram pH em torno de 7,5 assim 

como no Gráfico 2 que apresentou comportamento neutro, porém sem mudanças 

significativas para as amostras inicialmente básicas. 

 Zara et al. (2012), explica que as pequenas variações de pH decorrem da 

solução utilizada para a extração do polímero orgânico, mas não interfere de modo 

significativo o pH da água clarificada. 

Além disso, para o coagulante A notou-se após a filtração que os valores de 

pH foram maiores que na sedimentação das amostras (8, 10, 11, 14, 16 e 17) e para 

o coagulante B o mesmo comportamento foi observado nas amostras (1, 4, 7, 10, 13 

e 16), essas pequenas mudanças estão relacionadas aos mecanismos da filtração, 

uma vez que são retidas substâncias no interior do filtro. 

Segundo Libânio (2008), a adsorção/neutralização (formação de espécies 

hidrolisadas que podem ser adsorvidas na superfície das partículas) que ocorre na 

dispersão do coagulante deve predominar nas estações de filtração direta devido à 

retenção dos microflocos no meio filtrante. Esse mecanismo justifica a neutralidade 

das amostras após filtração devido à capacidade da areia presente nos filtros em 

reter sólidos e outras substâncias como sais e detritos contidos na água. 

Em relação ao padrão de potabilidade, em todos os ensaios, o parâmetro pH 

atendeu a Resolução 357/2005 e a Portaria 2914/2011, suspendendo para esse 

parâmetro a necessidade de correções após filtração, como ocorre no tratamento 

convencional. 

 

5.3.2 Remoção de cor aparente 

 

Em relação às eficiências obtidas na remoção de cor das amostras nos 

ensaios A e B, ambas estão apresentadas nos Gráficos 3 e 4. 
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Gráfico 3 - Remoção de cor para o coagulante A. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Gráfico 4 - Remoção de cor para o coagulante B. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

No Gráfico 3, as respostas obtidas da coagulação/floculação/sedimentação 

apresentaram eficiências baixas se comparadas às obtidas na filtração, cujo valor 

mínimo de remoção com o coagulante A foi de 20,69% (ensaio 12) e máximo de 

48,87% (ensaio 17). As eficiências nas remoções do parâmetro cor após filtração 

estavam entre 84,41% (ensaio 12) a 93,93% (ensaio 13). 

Em relação ao Gráfico 4, a menor eficiência na remoção de cor obtida no 

processo (coagulação/floculação/sedimentação) foi de 18,84% (ensaio 13) e maior 

de 63,67% (ensaio 8), também consideradas baixas se comparadas ao segundo 
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processo, cujas eficiências atingiram de 80,76 a 94,39% para os ensaios 2 e 10, 

respectivamente. 

Os resultados da primeira etapa não atenderam o valor máximo permitido de 

até 75 uH estabelecido na Resolução CONAMA 357/2005 e na segunda etapa pós-

filtração novamente não atendeu o limite de 15 uH da Portaria 2914/2011 que 

confere ao padrão de potabilidade. 

Libânio (2008) salienta que são recomendados limites mais restritivos para 

cor em função da tecnologia empregada, devido à dificuldade na sua remoção e da 

elevação dos custos do tratamento. 

Acerca da baixa remoção de cor aparente para os coagulantes A e B atrela-

se as características das amostras, as quais foram produzidas na intenção de avaliar 

situações críticas, como exemplo, períodos chuvosos. No entanto, com a filtração 

direta, as remoções foram superiores a 80% conferindo a relevância dessa 

tecnologia para a clarificação da água. 

Diante dos melhores resultados apresentados após filtração, pode-se dizer 

que os coagulantes A e B são praticamente iguais, visto que as eficiências obtidas 

no tratamento foram muito próximas. Portanto, o cacto (Cereus jamacaru) pode ser 

aplicado no processo de clarificação da água e sua empregabilidade torna-se ainda 

mais viável como coagulante principal devido ao seu potencial biodegradável. 

 

5.3.3 Remoção de turbidez 

 

As eficiências obtidas de remoção para o parâmetro turbidez estão contidas 

nos Gráficos 5 e 6. 
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Gráfico 5 - Remoção de turbidez para o coagulante A. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Gráfico 6 - Remoção de turbidez para o coagulante B. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

As respostas contidas no Gráfico 5 são referentes à remoção de turbidez 

com a inserção do coagulante A no tratamento, as quais apresentaram eficiências 

entre 24,63% (ensaio 12) e 51,69% (ensaio 6) de remoção para esse parâmetro na 

etapa que antecede a filtração. No entanto, verifica-se que após a filtração as 

eficiências são melhores, pois variam de 79,19% (ensaio 2) a 96,16% (ensaio 13). 
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Para o coagulante B, tem-se o Gráfico 6 que revela as eficiências quanto à 

remoção de turbidez, posto que na etapa de coagulação/Floculação/Sedimentação 

os valores atingidos foram entre 35,69% (ensaio 9) e 65,92% (ensaio 8). Essas 

eficiências aumentaram após filtração das amostras, as quais atingiram o mínimo de 

81,07% (ensaio 2) e máximo de 97,84% (ensaio 4). 

Embora a maioria dos ensaios não tenham atingido os limites do padrão de 

lançamento e de potabilidade, a turbidez no ensaio 4 pós-filtração apresentou 4,9 uT 

atendendo o VPM de 5 uT estabelecido na Portaria 2914/2011. 

Para resultados mais satisfatórios, Libânio (2008) ilustra o uso de operações 

mais simples, como a filtração direta em situações encontradas em lagos e represas, 

cujas elevações de turbidez são menos significativas, tornando a possibilidade do 

emprego dessa tecnologia mais viável. 

Contudo, os resultados alcançados não rejeitam a possibilidade da aplicação 

dos polímeros orgânicos do cacto no tratamento de água, devido à comprovação do 

seu potencial de adsorção ao ser aplicado tanto como coagulante principal quanto 

associado ao sulfato de alumínio, uma vez que foram obtidas eficiências similares na 

remoção dos parâmetros cor e turbidez após filtração. 

 

5.3.4 Remoção de sólidos 

 

Não obstante, também foram avaliadas as remoções referentes aos sólidos 

totais (ST), sólidos fixos (SF) e sólidos voláteis (SV) na caracterização das águas de 

estudo e apesar das possíveis imprecisões previstas na determinação dos sólidos 

presentes na água devido à própria metodologia empregada, os valores negativos 

não foram considerados nas análises de eficiência. Cabe ressaltar que os valores 

medidos estão nas Tabelas 11 e 12 (Apêndice A) para conferência dos resultados 

apresentados. 

 As eficiências obtidas na série de sólidos estão apresentadas nos Gráficos 

7, 8, 9, 10, 11 e 12. 
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Gráfico 7 - Remoção de sólidos totais para o coagulante A. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Gráfico 8 - Remoção de sólidos totais para o coagulante B. 

 
Fonte: autoria própria. 
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Gráfico 9 - Remoção de sólidos fixos para o coagulante A. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Gráfico 10 - Remoção de sólidos fixos para o coagulante B. 

 
Fonte: autoria própria. 
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Gráfico 11 - Remoção de sólidos voláteis para o coagulante A. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Gráfico 12 - Remoção de sólidos voláteis para o coagulante B. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Os resultados sobre os sólidos totais (sólidos em suspensão e dissolvidos) 

estão apresentados nos Gráficos 7 e 8, esses diferenciados pelo coagulante A e B, 

respectivamente. No Gráfico 7, obteve-se o melhor resultado para remoção de ST 

no ensaio 13 com 82,61% de eficiência na sedimentação e na filtração, já no Gráfico 

8 os melhores resultados de remoção de ST foram para o ensaio 17 com 74,58% na 

primeira etapa (coagulação/floculação/sedimentação) e para o ensaio 5 com 89,83% 

na segunda etapa referente a filtração direta. 
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Para os sólidos fixos (resíduo total), os resultados obtidos estão contidos nos 

Gráficos 9 e 10 conforme a ordem exposta dos coagulantes A e B. No Gráfico 9 as 

maiores eficiências foram de 92,31% (ensaio 13) no primeiro processo e 92,36% nos 

ensaios 2 e 11 no final do processo de tratamento com o coagulante A. No Gráfico 

10 para a coagulação/floculação/sedimentação o ensaio 17 apresentou a melhor 

remoção de resíduos com 92% de eficiência, já pós-filtração o ensaio 1 apresentou 

100% de remoção com o coagulante B. 

As respostas para os sólidos voláteis (matéria orgânica e inorgânica) estão 

apresentadas nos Gráficos 11 e 12 seguindo a ordem estipulada dos coagulantes 

como mencionado anteriormente. No Gráfico 11, a maior remoção de SV foi de 70% 

para o ensaio 13 antes da filtração e 80% para os ensaios 4 e 13 após filtração. No 

que diz respeito ao Gráfico 12, obteve-se remoção de 88,24% no ensaio 3 para a 

coagulação/floculação/sedimentação e 94,12% no ensaio 6 com a filtração. 

Os ensaios cujas eficiências não estão contidas nos Gráficos 7, 8, 9, 10, 11 

e 12 apresentaram valores negativos para a remoção da série de sólidos, os quais 

foram desconsiderados como mencionado anteriormente. 

Segundo Garcez (2004) o termo sólido pode ser interpretado como sendo 

toda a matéria que permanece como resíduo após evaporação, secagem ou 

calcinação, a uma temperatura preestabelecida e por um tempo fixado.  

Nesse sentido, verifica-se a eficiência dos tratamentos no que se refere a 

resíduos, principalmente após filtração direta devido à retenção dos sólidos contidos 

nas águas no meio filtrante o que potencializa a sua aplicação após os processos de 

coagulação/floculação/sedimentação. 

 

5.3.5 Comportamento da condutividade elétrica 

 

Não foi possível medir a condutividade elétrica (CE) de todos os ensaios, 

pois ocorreram perdas de parte das amostras antes das leituras desse parâmetro, 

mesmo assim foram realizadas as medições nas amostras disponíveis, essas com o 

coagulante A e na faixa de pH neutro. 

No Gráfico 13, tem-se os valores de condutividade elétrica para os ensaios 

com o coagulante A, cuja água bruta apresentou 0,21 mS.cm-1 de CE inicial. 
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Gráfico 13 - Comportamento da CE para o coagulante A. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Embora não tenham sido acompanhados todos os ensaios para o parâmetro 

CE, pode-se observar no Gráfico 13 o seu comportamento durante as etapas de 

tratamento. Nesse caso, ao comparar os resultados com o valor medido inicialmente, 

pode-se afirmar que os ensaios 2 e 11 codificados em (0) para pH e (-1) para 

concentração,  correspondendo a menor dosagem aplicada de coagulante A (2,5 mL 

de solução extratora + 1 mL de cacto), apresentaram alterações entre 0,25 e 0,26 

mS.cm-1 para ambos os ensaios.  

Já os ensaios 5 e 14 codificados em (0) tanto para dosagens intermediárias 

quanto para o pH neutro, e apontados como desejáveis pelo programa estatístico, 

apresentaram variações proporcionais a concentração do coagulante A (10 mL de 

solução extratora + 4 mL de cacto), cujos valores obtidos estavam entre 0,41 a 0,39 

mS.cm-1 e 0,40 a 0,41 mS.cm-1 respectivamente, para os processos de clarificação 

da água. Cabe salientar que os ensaios referentes à aplicação do coagulante B não 

foram avaliados nesse parâmetro devido à perda das amostras. 

Em relação aos ensaios 8 e 17, apresentaram valores mais significativos 

devido a dosagem do coagulante A (17,5 mL de solução extratora + 7 mL de cacto), 

dessa forma a CE variou entre 0,52 e 0,54 mS.cm-1 para os dois ensaios. 

Outros valores foram obtidos como pode ser verificado nas Tabelas 11 e 12 

(Apêndice A), no entanto não foram suficientes para comparar o comportamento da 
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condutividade elétrica no decorrer das etapas empregadas para a clarificação das 

amostras do estudo. 

Esse parâmetro indica a capacidade de transmitir corrente elétrica em 

função da presença de substâncias dissolvidas na água, pois se dissociam em 

ânions e cátions, ou seja, quanto maior a concentração iônica da solução maior será 

a sua ação eletrolítica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Segundo Libânio (2008) a relação entre condutividade e concentração de 

sólidos totais dissolvidos pode ocorrer quando há predominância bem definida de 

um determinado íon em solução. 

Nesse contexto, pode-se dizer que o aumento da CE nas amostras contidas 

no Gráfico 13 está relacionada com as concentrações de solução extratora (NaCl e 

NaOH) e com a areia presente no meio filtrante, visto que ambos possuem sais que 

ao entrar em contato com a água são dissolvidos elevando a condutividade elétrica e 

consequentemente aumentando a quantidade de sólidos totais dissolvidos no meio. 

Apesar de inexistir valor máximo permitido para a condutividade elétrica, é 

recomendável o monitoramento das águas para esse parâmetro, pois segundo a 

CETESB (2009), pode fornecer uma boa indicação das modificações na composição 

de uma água, especialmente na sua concentração mineral, devido às características 

corrosivas que pode apresentar para níveis elevados de CE. 

 

5.4 ANÁLISES DO PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO 

 

No planejamento estatístico foi utilizado o software Statistic 8.0 que a partir 

das respostas obtidas dos parâmetros estudados e das variáveis independentes, pH 

e concentração, cuja ferramenta faz a análise fatorial multivariável para determinar o 

resultado com maior desempenho. Portanto, para cada coagulante (A e B) obteve-se 

duas análises, uma para os processos de coagulação, floculação e sedimentação 

(CFS) e outra somente para filtração (F). 

 

5.4.1 Coagulante A 

 

O teste estatístico de Wilks, aponta a significância na interação entre as 

variáveis independentes, cujos valores de “p” são significativos desde que sejam 
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menores que grau de significância de 5%. No Quadro 1 estão apresentados os 

efeitos a partir dos testes multivariados de significância (Wilks) nos ensaios A - CFS. 

 

Quadro 1 - Teste de significância (Wilks) para os ensaios A - CFS. 

Efeito 

Testes multivariados de significância para ensaio A - CFS  
Parametrização restrita a sigma  
Decomposição da hipótese efetiva 

Teste Valor F Efeito df Erro df p 

Interceptar Wilks 0,000588 1700,724 5 5,00000 0,000000 

A Wilks 0,073751 2,682 10 10,00000 0,067708 

pH Wilks 0,000558 41,344 10 10,00000 0,000001 

A*pH Wilks 0,164977 0,633 20 17,53300 0,838238 

Fonte: Statistic 8.0. 

 

De acordo com o Quadro 1, somente a variável pH apresentou valor de “p” 

inferior a 0,05 significando fator relevante para a análise estatística nos ensaios A - 

CFS. O Gráfico 14 apresenta a desejabilidade da influência mútua entre as variáveis 

pH e concentração do coagulante A (Gráfico de superfície). 

 

Gráfico 14 - Superfície desejável para A - CFS: Metódo Quadratic Fit. 

 0,7 

 0,6 

 0,5 

 0,4 

 0,3 

 
Fonte: Statistic 8.0. 

 

Conforme exposto no Gráfico 14, tem-se o grau de desejo no gráfico de 

superfície com contornos através do software, cuja desejabilidade é ajustada 
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conforme a variável relevante, ou seja, para esses ensaios os melhores resultados 

foram obtidos na faixa considerada neutra com pH inicial de 6,45.  

No caso da variável concentração, a mesma não influenciou nessa análise 

conforme o programa estatístico, portanto, independente das dosagens utilizadas 

pode-se considerar que não ocorreram interferências nas respostas obtidas. 

Na Figura 10 é possível identificar os valores desejados para os parâmetros 

resposta, conforme os ensaios A - CFS e da análise individual de cada parâmetro 

medido, tais como pH, cor aparente, turbidez e sólidos totais, voláteis e fixos. 

 

Figura 10 - Perfis para valores previstos e desejabilidade para A - CFS. 
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Fonte: Statistic 8.0. 

 

Por meio dos perfis estatísticos obtidos nos ensaios apresentados na Figura 

10, pode-se dizer que o ponto desejado para as variáveis concentração e pH, ambas 

codificadas em (0), conforme a Tabela 7, cujos ensaios desejáveis apontados pelo 

software foram os de número 5 e 14. 

Após a primeira etapa do tratamento (coagulação/floculação/sedimentação), 

os ensaios (A - CFS) passaram pela segunda etapa (filtração) e foram renomeados 

para A - F que representam o final do processo de clarificação da água. Para essa 

nova análise foi necessário aplicar novamente o teste estatístico de Wilks contido no 

Quadro 2. 
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Quadro 2 - Teste de significância (Wilks) para os ensaios A - F. 

Efeito 

Testes multivariados de significância para ensaio A - F 
Parametrização restrita a sigma  
Decomposição da hipótese efetiva 

Teste Valor F Efeito df Erro df p 

Interceptar Wilks 0,000153 6517,204 5 5,00000 0,000000 

A Wilks 0,027853 4,992 10 10,00000 0,009003 

pH Wilks 0,001930 21,765 10 10,00000 0,000018 

A*pH Wilks 0,047273 1,323 20 17,53300 0,279368 

Fonte: Statistic 8.0. 

 

Já esse diagnóstico apresentou os fatores concentração do coagulante A e 

pH como importantes para os ensaios A - F, cujos valores de significância estão 

abaixo de 0,05. O Gráfico 15 apresenta as respostas do processo completo de 

clarificação da água empregada nessa análise. 

 

Gráfico 15 - Superfície desejável para A - F: Metódo Quadratic Fit. 
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Fonte: Statistic 8.0. 

 

O Gráfico 15 exposto acima difere do anterior devido principalmente ao fato 

de considerar a dosagem do coagulante importante na desejabilidade dos ensaios 

após filtração sem considerar a interação com o pH, uma vez que o grau de desejo 

para os ensaios A - F situado na mesma faixa para a variável pH apresentou 

resultados desejáveis em menor concentração de coagulante, ou seja, na filtração 

quanto menor a concentração de matéria orgânica melhores serão os resultados. 
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Na Figura 11 é possível identificar os valores desejados para todos os 

parâmetros resposta conforme os ensaios das etapas do tratamento empregado. 

 

Figura 11 - Perfis para valores previstos e desejabilidade para A - F. 
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Fonte: Statistic 8.0. 

 

As respostas para os ensaios A - F asseguram que os pontos favoráveis 

para todas as variáveis, foram os codificados em (0) conforme Tabela 7 e apontando 

os ensaios 5 e 14 como desejáveis. No entanto, a análise do Gráfico 15 apontou a 

concentração codificada em (-1) e pH codificado em (0) como desejável na filtração, 

portanto não é possível assegurar quais os ensaios ideais, pois as variáveis pH e 

dosagem foram avaliadas separadamente. 

Já os melhores resultados obtidos na remoção de cor aparente, turbidez e 

série de sólidos com a aplicação do coagulante A apontaram como mais promissor o 

ensaio 13 codificado em (0) para concentração e (-1) para pH confrontando a análise 

estatística. Conforme salientado anteriormente, o comportamento da condutividade 

elétrica foi desconsiderado nos testes estatísticos devido a perdas de algumas 

amostras durante o experimento. 
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5.4.2 Coagulante B 

 

No Quadro 3 estão apresentados os efeitos a partir dos testes multivariados 

de significância (Wilks) nos ensaios com o coagulante B e tratamento (CFS), da 

parametrização restrita a sigma e da decomposição da hipótese efetiva. 

 

Quadro 3 - Teste de significância (Wilks) para os ensaios B - CFS. 

Efeito 

Testes multivariados de significância para ensaio B - CFS 
Parametrização restrita a sigma  
Decomposição da hipótese efetiva 

Teste Valor F Efeito df Erro df p 

Interceptar Wilks 0,000112 8953,373 5 5,00000 0,000000 

B Wilks 0,017911 6,472 10 10,00000 0,003380 

pH Wilks 0,002228 20,184 10 10,00000 0,000025 

B*pH Wilks 0,001867 4,953 20 17,53300 0,000697 

Fonte: Statistic 8.0. 

 

De acordo com o Quadro 3, observa-se que todas as variáveis apresentaram 

valores de “p” inferiores a 0,05 o que significa a relevância de todos os fatores para 

a análise estatística nos ensaios B - CFS. 

No Gráfico 16 observa-se a desejabilidade dos pontos através da interação 

das variáveis pH e concentração do coagulante B, além da interação dos mesmos. 

 

Gráfico 16 - Superfície desejável para B - CFS: Metódo Quadratic Fit. 

 0,61 

 0,56 

 0,51 

 0,46 

 0,41 

 0,36 

 
Fonte: Statistic 8.0. 
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Entretanto, segundo o exposto no Gráfico 16, a desejabilidade ajustada 

conforme as variáveis independentes revelam o pH de 6,45 como desejável entre as 

faixas trabalhadas independente das concentrações de coagulantes. 

Na Figura 12 estão apresentados os valores desejados para os parâmetros 

resposta conforme os ensaios com base nas interações das variáveis adotadas. 

 

Figura 12 - Perfis para valores previstos e desejabilidade para B - CFS. 
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Fonte: Statistic 8.0. 

 

A Figura 12 evidencia que as respostas codificadas em (0) para coagulante 

e pH apresentam os melhores resultados, conforme o grau de desejabilidade nos 

perfis apresentados e conforme a Tabela 7, como desejáveis os ensaios 5 e 14. 

Após a primeira etapa do tratamento (coagulação/floculação/sedimentação), 

os ensaios B - CFS também passaram pela segunda etapa (filtração), cujos ensaios 

foram renomeados para B - F que representam o final do processo de clarificação da 

água nesse estudo. 

Para essa nova análise foi necessário aplicar igualmente o teste estatístico 

de Wilks contido no Quadro 4. 

 

 

 



56 

Quadro 4 - Teste de significância (Wilks) para os ensaios B - F. 

Efeito 

Testes multivariados de significância para ensaio B - F 
Parametrização restrita a sigma  
Decomposição da hipótese efetiva 

Teste Valor F Efeito df Erro df p 

Interceptar Wilks 0,000160 6257,233 5 5,00000 0,000000 

B Wilks 0,042868 3,83 10 10,00000 0,022647 

pH Wilks 0,009872 9,065 10 10,00000 0,000865 

B*pH Wilks 0,080895 0,994 20 17,53300 0,508797 

Fonte: Statistic 8.0. 

 

Os valores apresentados no Quadro 4 referente as variáveis são expressivos 

conforme o grau de significancia, exceto quando são analisados em conjunto, uma 

vez que no teste de Wilks o valor de “p” ultrapassou o limite de 0,05 tornando o fator 

(B*pH) não significativo para os ensaios com o coagulante B, que corresponde ao 

polímero extraído do cacto diluído com a solução de extração e a solução de sulfato 

de alumínio. 

O Gráfico 17 apresenta através do modelo de superfície e área as respostas 

referentes a desejabilidade dos ensaios na etapa final do processo (filtração). 

 

Gráfico 17 - Superfície desejável para B - F: Metódo Quadratic Fit. 
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Fonte: Statistic 8.0. 

 

As respostas desejáveis nos ensaios B - F, são as codificadas em 0, sendo 

assim, tem-se repetidamente os valores de pH e concentração do coagulante para 
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essa análise estatística, porém não considera-se relevante a interação entre as 

variáveis independentes. 

Na Figura 13 é possível verificar os valores desejados para os parâmetros 

resposta conforme os perfis de desejabilidade. 

 

Figura 13 - Perfis para valores previstos e desejabilidade para B - F. 
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Fonte: Statistic 8.0. 

 

Os resultados obtidos na Figura 13 apontam que para os ensaios B - F os 

melhores pontos foram os intermediários codificados em (0), assim como nos outros 

experimentos tanto para o pH quanto para a dosagem de coagulante. 

Desse modo, os ensaios numerados em 5 e 14 dentre todos os outros, são 

os que apresentaram as melhores respostas para o software considerando todos os 

parâmetros envolvidos, exceto a condutividade elétrica que não foi contabilizada 

durante as análises estatísticas devido a dados incompletos para esse parâmetro. 

No entanto, a análise separada dos parâmetros com o uso do coagulante B 

apontaram o ensaio 5 como desejável na remoção de sólidos totais e no restante 

dos parâmetros outros ensaios se sobressaíram devido as altas eficiências, sendo 

eles: 10 codificado em (-1) para concentração e pH na remoção de cor, 4 codificado 

em (0) para concentração e (-1) para pH na remoção de turbidez, 2 (-1, 0) e 1 (-1) 

para concentração e pH na remoção de sólidos fixos e por fim os ensaios 3 (-1, 1) e 

6 (0, 1) para concentração e pH na remoção de sólidos voláteis. 



58 

5.5 SUGESTÕES PARA FUTURAS ANÁLISES 

 

No sentido de alcançar resultados mais satisfatórios com a aplicação do 

extraído do cacto Mandacaru (Cereus jamacaru), podem-se realizar experimentos 

em águas menos turvas e aplicando separadamente as mesmas soluções desse 

estudo e outras presentes na metodologia de Zara et al. (2012). 

Em relação ao tempo de sedimentação, pode-se aumentar de 10 para 30 

minutos com intervalos de coleta, assim pode-se verificar em quais tempos são 

obtidas as melhores eficiências de remoção dos parâmetros estudados e a partir das 

respostas pode-se avaliar a necessidade da filtração. 

Em relação ao aperfeiçoamento da técnica empregada, são sugeridos testes 

preliminares entre as metodologias existentes, com o intuito de tornar ainda mais 

eficiente esse processo no tratamento de água. 

Devido às adaptações no preparo do cacto, recomenda-se a utilização de 

exemplares jovens para facilitar a extração do composto orgânico, pois a casca é 

menos resistente e facilita o manuseio. 

Também sugere-se nas futuras análises o uso de cactos do gênero Opuntia, 

em virtude da existência de estudos que avaliam a eliminação da turbidez usando a 

mucilagem dessas cactáceas, das quais demonstraram melhores resultados que o 

próprio sulfato de alumínio como salientado na aplicação do cacto como auxiliar na 

clarificação, além de ser um composto que apresenta biodegradabilidade. 

Além disso, pode ser interessante o emprego de outros tratamentos como a 

flotação, apesar de usar energia nesse método, pode-se verificar as possíveis 

diferenças entres os ensaios flotados e sedimentados a fim de se obter eficiências 

consideráveis. 

Evidentemente que o desenvolvimento de novas metodologias em favor da 

aplicação das cactáceas no tratamento da água é de grande importância, pois além 

dos seus benefícios, essas plantas são acessíveis principalmente em regiões que 

necessitam de recursos em períodos secos. 

Contudo, a aplicação das cactáceas no tratamento de água ainda depende 

de muitos estudos sobre as suas reais propriedades coagulantes assim como outras 

substâncias orgânicas que estão sendo estudadas com mais frequência e que estão 

se sobressaindo positivamente quando comparadas às substâncias inorgânicas 

comumente utilizadas. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A aplicação do cacto (Cereus jamacaru) como coagulante principal e como 

auxiliar do sulfato de alumínio na clarificação da água inferiu em bons resultados 

para os parâmetros na etapa 1 (coagulação/floculação/sedimentação), conferindo o 

destaque para a etapa 2 (filtração) devido as eficiências satisfatórias no término do 

tratamento. 

No geral, as amostras não apresentaram mudanças significativas de pH, 

pois todos os ensaios após filtração permaneceram em torno de 7,5 o que atendeu a 

Resolução 357/2005 e a Portaria 2914/2011. 

Em relação à remoção de cor com a dispersão do coagulante A, a eficiência 

máxima atingiu 48,87% (ensaio 17) na etapa 1 e 93,93% (ensaio 13) na etapa 2. 

Nas mesmas condições, porém com a inserção do coagulante B, os melhores 

resultados foram de 63,67% com a coagulação/floculação/sedimentação e 94,39% 

na filtração, para os ensaios 8 e 10 respectivamente. 

No que se refere à remoção de turbidez, para o coagulante A, foram obtidos 

pontos máximos de eficiência de 51,69% no ensaio 6 (etapa 1) e 96,16% no ensaio 

13 (etapa 2). Para o coagulante B, os resultados mais eficientes foram os obtidos no 

ensaio 8 com 65,92% de remoção na primeira etapa e no ensaio 4 com remoção de 

97,84% na segunda etapa para o mesmo parâmetro. 

As respostas mais satisfatórias para a remoção de sólidos em suspensão e 

dissolvidos denominado de sólidos totais (ST) foram de 82,61% (ensaio 13) para o 

coagulante A nas duas etapas. Já o coagulante B com 74,58% (ensaio 17) e 89,83% 

(ensaio 5) nas etapas 1 e 2, de modo respectivo. 

No quesito resíduo total, os sólidos fixos (SF) removidos das amostras com 

maior eficiência foram de 92,31% (ensaio 13) e 92,36% (ensaios 2 e 11), nas etapas 

1 e 2 para o coagulante A. Nas amostras com o coagulante B as remoções atingiram 

92% (ensaio 2) na coagulação/floculação/sedimentação e 100% de remoção (ensaio 

1) após filtração. 

Nas remoções de matéria orgânica e inorgânica que consiste nos sólidos 

voláteis (SV), com o coagulante A atingiram-se eficiências de 70% (ensaio 13) e 

80% (ensaio 4). Para o coagulante B as porcentagens máximas foram de 88,24% no 

ensaio 3 e 94,12% no ensaio 6, seguindo a mesma ordem das etapas de tratamento. 
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No caso da condutividade elétrica, analisada apenas em algumas amostras 

neutras do coagulante A, verificou-se a ocorrência de mudança gradativa conforme 

as dosagens da solução de extração (salina) e da passagem das amostras pelo filtro 

composto principalmente de areia que apresenta sais retidos que em contato com a 

água são dissolvidos que, por conseguinte eleva esse parâmetro. 

Embasando-se nos melhores resultados pós-filtração, pode-se concluir que 

os coagulantes A e B foram promissores na remoção dos parâmetros cor, turbidez e 

série de sólidos, demonstrando a eficácia do cacto Mandacaru (Cereus jamacaru) 

como coagulante principal e associado ao sulfato de alumínio na coagulação. Essa 

análise apresenta extrema relevância na escolha do tratamento, pois a aplicação 

direta de polímeros orgânicos ou como auxiliares dos inorgânicos além de poder 

amenizar a problemática do lodo em relação à quantidade e as suas características 

também viabiliza o tratamento de água devido à disponibilidade e menor custo dos 

coagulantes. 

Conclui-se ainda que o uso de polímeros como auxiliares na coagulação 

favorece o mecanismo de adsorção, confirmando o seu potencial coagulante, tais 

premissas sobre o seu desempenho nos processos de agregação das partículas 

possibilitam o emprego dos polímeros como alternativa no tratamento de água. 
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APÊNDICE A - LEITURA DOS PARÂMETROS 

 

Tabela 11 - Leitura dos parâmetros após aplicação do coagulante A. 

Planejamento Estatístico Coagulação/Floculação/Sedimentação Filtração 

Ensaio Réplica A pH 

Cor Turbidez 
pH 

CE ST SF SV Cor Turbidez 
pH 

CE ST SF SV 

(uH) (uT) (mS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (uH) (uT) (mS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

4 1 0 -1 382 135,22 7,42  - 300 200 100 45 10,22 7,3 0,17 160 120 40 

18 1 1 1 563 161,2 9,89  - 560 140 420 98 29,9 7,91  - 440 200 240 

8 1 1 0 812 228,45 7,29 0,52 260 140 120 163 50,55 7,44 0,54 180 40 140 

15 1 0 1 571 182,2 10,27  - 460 120 340 83 25,3 7,85  - 300 100 200 

17 2 1 0 767 220,45 7,31 0,52 300 160 140 171 55,25 7,69 0,55 260 120 140 

7 1 1 -1 403 139,22 8,35 0,59 340 80 260 63 13,12 7,34  - 300 60 240 

1 1 -1 -1 369 143,22 7,84  - 460 120 340 65 21,02 7,08 0,16 160 100 60 

3 1 -1 1 491 168,2 9,98 0,32 280 80 200 85 29,6 7,9  - 100 20 80 

14 1 0 0 797 231,45 6,64 0,4 340 120 220 105 38,55 7,12 0,41 320 40 280 

12 2 -1 1 575 192,2 9,96 0,33 320 120 200 113 38 7,83 0,28 160 120 40 

2 1 -1 0 819 251,45 7,26 0,25 240 60 180 208 69,25 7,26 0,26 160 20 140 

10 2 -1 -1 380 146,22 7,26 0,33 220 140 80 46 13,72 7,61  - 200 0 200 

11 2 -1 0 815 252,45 6,61 0,25 480 60 420 95 38,25 7,33 0,26 160 20 140 

16 2 1 -1 397 140,22 7,45  - 360 100 260 76 16,42 7,64  - 320 80 240 

9 2 1 1 554 173,2 10,31  - 240 120 120 92 27,5 7,84 0,24 200 40 160 

13 2 0 -1 378 134,22 7,39  - 80 20 60 36 10,02 7,33  - 80 40 40 

5 2 0 0 801 245,45 6,97 0,41 840 420 420 100 37,95 6,82 0,39 260 40 220 

6 2 0 1 383 123,2 10,32  - 560 240 320 73 21,4 7,83 0,4 180 100 80 

Fonte: autoria própria. 
Nota: (-) leitura não efetuada devido a perda de amostras no decorrer dos experimentos.
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Tabela 12 - Leitura dos parâmetros após aplicação do coagulante B. 

Planejamento Estatístico Coagulação/Floculação/Sedimentação Filtração 

Ensaio Réplica B pH 

Cor Turbidez 
pH 

CE ST SF SV Cor Turbidez 
pH 

CE ST SF SV 

(uH) (uT) (mS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (uH) (uT) (mS/cm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

4 1 0 -1 328 118,42 6,75  - 160 80 80 31 4,9 7,17  - 140 80 60 

18 1 1 1 476 159,41 9,54  - 740 520 220 109 31,11 7,34  - 720 500 220 

8 1 1 0 404 126,43 8,68 0,3 920 580 340 173 52,63 7,75 0,55 240 240 0 

15 1 0 1 480 155,41 9,04  - 740 620 120 75 21,91 7,03  - 340 240 100 

17 2 1 0 431 135,43 8,72 0,56 300 80 220 187 60,13 7,98  - 240 140 100 

7 1 1 -1 374 123,42 6,7  - 380 40 340 43 7,64 7,48  - 160 40 120 

1 1 -1 -1 285 114,42 6,72  - 240 40 200 46 14,22 7,17  - 100 0 100 

3 1 -1 1 413 148,41 8,15  - 400 360 40 110 34,91 7,12  - 240 200 40 

14 1 0 0 543 168,43 8,48 0,42 740 660 80 124 42,03 7,92 0,42 320 140 180 

12 2 -1 1 406 147,41 7,75  - 720 540 180 71 21,71 7,5  - 420 320 100 

2 1 -1 0 561 185,43 8,48  - 1260 760 500 214 70,23 7,77 0,28 1060 720 340 

10 2 -1 -1 267 103,42 6,61  - 500 360 140 28 6,96 6,96  - 140 40 100 

11 2 -1 0 579 185,43 8,66 0,28 680 560 120 129 45,33 7,91  - 560 400 160 

16 2 1 -1 344 120,42 6,45 0,24 740 400 340 49 9,27 7,14  - 200 80 120 

9 2 1 1 507 161,41 8,77  - 620 220 400 109 32,21 7,46  - 460 200 260 

13 2 0 -1 405 120,42 6,89 0,48 480 260 220 29 6,06 7,27  - 180 60 120 

5 2 0 0 505 163,43 8,59  - 720 620 100 145 49,13 8,1  - 120 100 20 

6 2 0 1 478 159,41 8,67  - 680 340 340 92 26,11 7,1  - 120 100 20 

Fonte: autoria própria. 
Nota: (-) leitura não efetuada devido a perda de amostras no decorrer dos experimentos. 
 


