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RESUMO
Procurando métodos alternativos para o tratamento de efluentes, analisamos a utilização de um
processo de coagulação/flotação com as sementes da Moringa oleifera Lam., para o tratamento de
um efluente originado de oficinas mecânicas, com a finalidade de reduzir o valor inicial de óleos e
graxas (TOG), verificando se a qualidade final da água para que ela possa ser reutilizada em
atividades conforme a legislação vigente. O efluente foi submetido ao tratamento proposto,
utilizando-se diferentes concentrações de torta das sementes da moringa. Os resultados obtidos no
presente estudo demonstram que o processo de tratamento pode ser aplicado no tratamento do
efluente das lavagens e troca de óleos de carros em oficinas automotivas. Nos tratamentos
realizados de coagulação/floculação, utilizando extratos de moringa em meio salino e aquoso,
pôde-se concluir que a moringa foi mais eficiente na remoção de óleo, quando utilizado extrato em
meio salino 97%, utilizando apenas 0,5 mL.L-¹ desse coagulante. Utilizando extrato em meio
aquoso, apresentou uma remoção significante de 70%, utilizando 2,5 mL.L-¹. Dessa forma, fica
demonstrado que as sementes de moringa são coagulantes eficientes na remoção de óleo em água e
podem ser utilizadas no tratamento desse poluente.
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2. METODOLOGIA
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aquoso, utilizado como coagulante natural

Preparo do Coagulante
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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0
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1,0
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1,5
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2,0
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2,5
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filtrado foi o extrato de moringa em meio
salino, utilizado como coagulante natural
para tratamento de efluente.
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Diante dos resultados mostrados na
Tabela

1,

pode-se

observar

que

obtido foi o extrato de moringa em meio
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coagulante extraído em meio salino mostrou-

eficiência de 97% na remoção de óleo em
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