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RESUMO 

 

A região do Quadrilátero Ferrífero, no estado de Minas Gerais, Brasil, sedia alguns dos depósitos 

de minério de ferro mais importantes do mundo. Nesta região localiza-se a Bacia Hidrográfica do rio Doce 

e a sub-Bacia do rio Piracicaba. A área em torno do alto e médio rio Piracicaba concentra um grande nú-

mero de empresas mineradoras de ferro. A atividade mineira é considerada uma das responsáveis pelo 

aumento das taxas de lixiviação química e erosão dos solos e rochas da região. 

Neste trabalho investigou-se preliminarmente a dispersão de óxidos de ferro nos sedimentos do 

leito do alto e médio rio Piracicaba buscando uma possível correlação entre o acúmulo de sedimento e a 

existência de atividade de mineração na região. As amostras coletadas nas proximidades da nascente do 

rio mostraram os teores mais elevados de minerais de ferro, provavelmente carreados por afluentes do rio 

que drenam áreas de mineração. As concentrações de hematita nestes pontos são cerca de quatro vezes  

mais altas do que as concentrações médias observadas ao longo do trecho do rio estudado. Os resultados 

desta avaliação justificam o interesse pelo estudo da coagulação das águas superficiais de minerações por 

aqueles envolvidos com o equilíbrio ambiental e hidrológico do rio. O estudo empregou dois coagulantes: 

o tradicional sulfato de alumínio (alúmen) e um biopolímero natural Moringa oleífera. 

As águas superficiais consistem em suspensões de uma mistura mineral de goethita, hematita, cau-

linita e quartzo, que apresentam carga superficial resultante positiva nas condições ambientais de pH. O 

alúmen apresentou um excelente desempenho na desestabilização destas suspensões ricas em óxidos de 

ferro. Seu mecanismo de atuação foi estudado e provavelmente envolve a adsorção específica dos produ-

tos catiônicos da hidrólise do sal de alumínio sobre a superfície das partículas, sucedida por um processo 

de heterocoagulação que envolve partículas negativas e positivas presentes na suspensão. No entanto, 

desde os anos setenta, o emprego de alumínio vem encontrando severas restrições devido às suspeitas de 

sua associação com doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer e a doença de Parkinson, e 

câncer. 

O coagulante natural Moringa oleífera provem de uma árvore muita bem adaptada ao solo e às 

condições climáticas do Norte e Nordeste brasileiros, e amplamente empregada em países pobres da Áfri-

ca como um eficiente coagulante para águas de alta turbidez. Não existem, até o momento, trabalhos pu-

blicados sobre o emprego deste coagulante na desestabilização de suspensões ricas em óxidos de ferro. A 

eficiência e o mecanismo de coagulação/floculação do extrato aquoso das sementes de Moringa foram 

investigados por isotermas de adsorção, infravermelho, difração de Raios-X, espectroscopia Mössbauer, 

análise termogravimétrica, potencial Zeta e análise granulométrica. A fração ativa deste coagulante é 
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constituída por proteínas catiônicas que adsorvem sobre a superfície das partículas de óxido. O mecanismo 

envolvido parece incluir duas etapas: a formação de uma monocamada de proteína que desestabiliza as 

partículas, sucedida pela formação de multicamadas responsáveis pela redispersão das partículas. 
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ABSTRACT 

 

The Quadrilátero Ferrífero area, Minas Gerais, Brazil, contains some of the main global iron min-

eral deposits. In this region is located rio Doce Hydrographic Basin and  the sub-Basin of rio Piracicaba 

(Piracicaba river), a tributary of rio Doce. The area around the high and medium course of Piracicaba river 

concentrates an important number of mining companies.  Iron ore mining activities are known to increase 

rates of chemical and mechanical soil lixiviation . 

In this work, the iron oxide content of the bottom sediment of the river was investigated aiming to 

correlate the sediment accumulation and the mining activities of the region. The samples collected closer 

to the  springs of Piracicaba river showed the higher contents of iron minerals,  carried by the tributaries 

which drain the mining areas. At these stations values of hematite concentrations are about four times 

higher than the average value for the river. So, the study of coagulation of iron oxide rich superficial wa-

ters from iron ore mining areas is a goal to those concerned with the environmental and hydrological equi-

libria of the river. We tried to do that by using two different coagulants, the traditional aluminum sulphate 

(alumen) and a natural biopolymer named Moringa oleífera. 

             The superficial waters consist essentially of a suspension of goethite, hematite, kaolinite and 

quartz, that shows a positive net superficial charge, under environmental pH conditions. Alumen showed a 

good performance toward the destabilization of those iron oxide rich particle suspensions. Its coagula-

tion/flocculation mechanism was investigated and specific adsorption of hydrolysis products of aluminum 

salts on iron oxide particles, and an heterocoagulation processes involving differently charged substrates, 

has been proposed to explain the turbidity reduction of the suspensions. However, since the seventies, 

aluminum is under suspect of being responsible of neurovegetative diseases as Alzheimer and Parkinson‟ 

s disturbs and cancer. 

Moringa oleífera is a natural coagulant from a tree, well adapted to North and Northeastern brazil-

ian climate, which seeds are largely employed in poor countries of Africa as an efficient coagulant for 

turbid waters. No test with Moringa on oxide rich waters has been reported so far. The efficiency and 

mechanism of coagulation/flocculation of the aqueous extract of the seeds has been investigated through 

adsorption isotherms, infrared spectroscopy, X-Rays diffraction, Mössbauer spectroscopy, thermal gravi-

metric analysis, Zeta potential measurements and laser granulometric analysis. The active coagulant frac-

tion of Moringa oleífera seeds are cathionic proteins that adsorb on the oxide surface probably by a two 

step mechanism: establishment of a polypeptide monolayer followed by formation of multilayers that re-

disperse the destabilized particles. 
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RÉSUMÉ 

 

La région de Quadrilateros Ferrifero , située dans l‟état de Minas Gerais au Brésil, dispose de 

quelques uns des plus importants gisements  de minerai de fer du monde.  Dans cette meme région se 

trouve le Bassin Hydrographique du rio Doce et le sub-Bassin du rio Piracicaba (rivière Piracicaba), un  

affluent du rio Doce. Plusieurs entreprises d‟exploitation des minerais de fer se concentrent en amont et le 

long de ce cours d‟eau. Les exploitations minières sont souvent responsables de l‟augmentation des taux 

de lixiviation chimique et d‟érosion mécanique des sols.  

Dans ce travail, les teneurs en oxydes de fer dans les sédiments présents au fond de la rivière 

Piracicaba ont été étudiées afin de tenter d‟établir une corrélation entre l‟accumulation des sédiments et les 

activités minières dans la région. Les échantillons prélevés sur des sites proches des sources de la rivière 

Piracicaba ont présentés les teneurs en minéraux de fer les plus importantes, probablement apportés par les 

affluents de la rivière qui traversent et drainent les zones minières. Les concentrations en hématite de ces 

échantillons sont quatre fois plus importantes que la valeur moyenne observée dans les sédiments le long 

de la rivière Piracicaba. Ainsi, l‟étude des conditions physico-chimiques favorisant la coagulation et la 

sédimentation des eaux superficielles troubles, issues des zones d‟exploitation des minerais de fer, est une 

étape importante et primordiale pour ceux qui s‟inquiètent de l‟équilibre environnemental et hydrologique 

de cette rivière.  Des  tests de coagulation/floculation ont été réalisés avec deux agents coagulants : le 

traditionnel sulfate d‟aluminium (alumen) et un biopolymère naturel appellé  Moringa oleífera.  

Les eaux superficielles chargées sont formées essentiellement d‟une suspension naturelle 

de goethite, hematite, kaolinite et quartz, qui présente une charge superficielle nette positive dans 

les conditions de pH de l‟étude. Le sulfate d‟aluminium a fournit de bons résultats lors des essais 

de coagulation des suspensions riche en oxydes de fer. Les mécanismes de coagulation/ flocula-

tion, responsable de la baisse de la turbidité des suspensions traitées, ont été étudiés. Il semblerait 

qu‟une première étape d‟adsorption spécifique des produits de l‟hydrolyse des sels d‟aluminium 

sur la surface des oxydes, soit ensuite suivie par un processus d‟hétérocoagulation entre des parti-

cules portant des charges opposées. Pourtant,  depuis les années 1970, l‟aluminium est soupçonné 

d‟être responsable de cancers et de maladies neurologiques telles que les maladies d‟Alzheimer et 

de Parkinson. 

Moringa oleifera est un coagulant naturel extrait des graines d‟un arbre bien adapté au climat du 

Nord et du Nord-Est du Brésil, qui sont largement utilisées en Afrique afin de clarifier les eaux chargées à 

forte turbidité. Aucune étude, utilisant la Moringa comme coagulant d‟eaux riches en oxydes de fer, n‟a 



 XXX 

pour l‟instant été publié. Les mécanismes mis en jeu lors de la coagulation/floculation avec cet agent 

naturel ont été étudiés à l‟aide d‟isothermes d‟adsorption, par spectroscopie IR, par diffraction des rayons-

X, par spectroscopie Mössbauer, par des analyses gravimétriques thermiques, par des mesures du potentiel 

Zeta et enfin par granulométrie laser afin de suivre l‟évolution de la taille des agrégats formés. Les 

protéines cationiques, présentes dans les graines de Moringa oleifera et qui s‟adsorbent sur les particules 

d‟oxydes sont à l‟origine de son pouvoir coagulant. Le mécanisme de réaction proposé comprend deux 

étapes: tout d‟abord, il y a formation d‟une monocouche de polymères (ou polypeptides), puis l‟apparition 

de multicouches (dont les couches externes exposent leurs sites cationiques vers la solution) provoque la 

redispersion des particules déstabilisées.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. APRESENTAÇÃO 

 

 
Neste novo século a humanidade vem se deparando com problemas globais de diferentes nature-

zas e, entre eles, os problemas ambientais relacionados com a água têm um lugar de destaque. O impacto 

do crescimento acelerado da população e do maior consumo de água imposto pelos padrões da vida mo-

derna ameaçam o futuro com o risco de um colapso dos recursos naturais. Se há três décadas o temor mai-

or com o crescimento da população era a escassez de alimentos, a fonte principal de preocupação, hoje, 

passou a ser a água. As águas doces da Terra – rios, lagos naturais e represas – vêm sendo degradadas de 

maneira alarmante, principalmente nas áreas mais densamente povoadas e industrializadas de países 

emergentes, como o Brasil. A redução na qualidade ou quantidade do recurso já afeta a sobrevivência de 

1,4 bilhão de pessoas; a cada oito segundos morre uma criança por doença relacionada com a água, como 

disenteria e cólera, e 80% das enfermidades no mundo são contraídas por causa da água poluída (Noguei-

ra, 1999; Oliveira, 1999). 

O estoque útil de água potável no mundo, que hoje é de 12,5 mil km
3
, tende à escassez (Gockel, 

2003), e, nem o Brasil que é um país privilegiado, pois detém 13,7 % do escoamento total dos rios do 

planeta e apresenta uma disponibilidade hídrica bruta de 48.314 m
3
/hab.ano - 17 vezes maior que a da 

Alemanha e 9 vezes maior do que a da França - vai escapar do colapso hídrico iminente (ANA, 2003) 

(Figura 1.1). Os nossos rios demonstram exaustão, materializada na poluição das águas próximas aos 

centros urbanos e industriais (Tundisi et al, 1999).  

    

Figura 1.1. Distribuição da água doce superficial no mundo 

(http:// www.ana.gov.br/GestaoRecHidricos) 

http://www.ana.gov.br/GestaoRecHidricos
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A experiência internacional no manejo de rios vem despertando as autoridades brasileiras para a 

necessidade de se respeitar algumas regras básicas que foram incorporadas na Lei 9.433/97  criada em 

janeiro de 1997, a Lei das Águas, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Esta lei 

assenta-se, basicamente, sobre quatro órgãos: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os Co-

mitês de Bacias Hidrográficas, as Agências da Água e as organizações civis de recursos hídricos.  

Para a implementação desta política o governo criou em 17 de julho de 2000 a Agência Nacional 

de Águas (ANA). 

A demanda pelas questões relacionadas aos recursos hídricos tem aumentado significativamente e 

iniciativas locais se multiplicam em todo o Brasil. A sociedade, na busca de resultados eficientes vem 

tomando a frente, criando entidades civis ou organizações não-governamentais, bastante atuantes na ques-

tão ambiental. A Lei Federal, bem como, a Lei 13199/99 do Estado de Minas Gerais, consideram as orga-

nizações civis como instituições oficiais de gestão de recursos hídricos.         

O rio Piracicaba, abordado neste trabalho, se situa na sub-bacia do Rio Piracicaba que faz parte da 

Bacia do Rio Doce, uma das doze bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais assinaladas na Figura 

1.2 (Maciel, 1999).  

 

 

Figura 1.2 As bacias hidrográficas de Minas Gerais: rios Paranaíba (PN), Grande (GD), Paraíba do Sul (PS), 

S. Francisco (SF), Doce (DO), Jequitinhonha (JQ), Mucuri (MU), Pardo (PA), São Mateus (SM), Itabapoana/ 

Itapemirim/ S.José (Bacias do Leste 1), Peruípe/ Pau Alto/ Itaúna / Barreado (Bacias do Leste 2), 

Itanhém/ Jucuruçu / Buranhém (Bacias do Leste 3). 
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A preservação do rio Piracicaba constitui um desafio e uma oportunidade de satisfazer o anseio de 

todos nós no sentido de ver as leis e normas ambientais existentes no país sendo efetivamente aplicadas. 

Este trabalho pretende colaborar com o esforço conjunto para melhorar a qualidade das águas de nossos 

rios. 

 

1.1.1 Atividades de Mineração e Águas Superficiais de Alta Turbidez 

 

A denudação da superfície da Terra ocorre através de processos de natureza química (lixiviação 

dos solos) e processos de natureza mecânica (erosão dos solos). No entanto, a taxa global de denudação é 

francamente dominada por processos de erosão responsáveis pelo transporte de grandes quantidades de 

material dos ecossistemas terrestres para os rios. A massa de material erodida dos continentes anualmente 

é de ordem de grandeza semelhante à da taxa de formação da crosta terrestre e de subdução (Fyfe, 1987). 

A predominância dos processos erosivos em relação à lixiviação química dos solos nos vários continentes 

é mostrada na Tabela 1.1. 

 

Tabela 1.1- Denudação química e mecânica dos continentes (Schlesinger, 1997). 

Continente 

Denudação Química Denudação Mecânica 
Razão de Denudação Mecâ-

nica/Química Total 

10
14 

g/ano 

Por área 

kg/ha.ano
 

Total 

10
14 

g/ano 

Por área 

kg/ha.ano
 

América do Norte 7,0 330 14,6 840 2,1 

América do Sul 5,5 280 17,9 1000 3,3 

Ásia 14,9 320 94,3 3040 6,3 

África 7,1 240 5,3 350 0,7 

Europa 4,6 420 2,3 500 0,5 

Austrália 0,2 20 0,6 280 3,0 

TOTAL 39,3 267 135,0 918 3,4 

 

Em várias regiões do globo terrestre a taxa atual de erosão como resultado de desmatamentos para 

fins de agricultura é cerca de duas vezes maior do que há alguns séculos atrás (Milliman & Syvitski, 

1992). Além destas atividades, a explotação mineral e a extração de combustíveis fósseis pelo homem têm 

igualmente contribuído para aumentar significativamente a quantidade de material particulado e em sus-

pensão nos cursos d‟água do planeta. Este material promove a remoção de elementos químicos como fer-

ro, alumínio e silício dos solos na forma de compostos praticamente insolúveis em água (Schlesinger, 

1997). 
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Neste contexto, a atividade de mineração assume importante papel nas transformações ambientais, 

principalmente nas alterações das características dos mananciais hídricos. A poluição hídrica na mineração 

tem origem no transporte de partículas de áreas decapeadas (mina, pilha de estéril, estradas, pátios, talu-

des, etc.) por água pluvial, na solubilização do estéril pelo contato com o sistema ar/água, na deposição 

direta de estéril em cursos d‟água; no lançamento de rejeitos nos cursos d‟água, na deposição de resíduos 

sólidos não inertes que podem contaminar o lençol freático, no bombeamento de água com carga sólida ou 

solúvel para rebaixamento do lençol nos cursos d‟água, no turbilhonamento de aluviões em operações de 

dragagem e no lançamento de esgotos sanitários e óleos de oficinas (IBRAM, 1992). O potencial poluidor 

hídrico direto, no entanto, depende das características peculiares de cada empreendimento tais como a 

geologia do depósito mineral (mineralogia do minério, do estéril e das áreas decapeadas), da natureza dos 

solos sem cobertura vegetal e susceptível à erosão pluvial, do clima (intensidade e duração das chuvas) e 

da topografia da região. (Figura 1.3). 

 

 

Figura 1.3. Encosta de mineração de ferro do município de Mariana impactada pela 

mineração durante o período   chuvoso  (fevereiro, 2000). 

 

O manejo adequado dos recursos hídricos da área minerada tem certa urgência em razão do 

impacto imediato das lavras sobre os cursos d‟ água. A erosão e a sedimentação provenientes das 

atividades mineiras atingem seu máximo impacto sobre os recursos hídricos a partir do início das 

atividades até, pelo menos, seis meses depois das operações. Após este período podem diminuir 

substancialmente, atingindo seus níveis mais baixos três anos depois (McGuire & Curtis, em 

Griffith,1980). Reconhece-se que o único recurso para controlar efetivamente a erosão e a sedimentação, 
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em longo prazo, é o restabelecimento da cobertura vegetal. Segundo Griffith (em Guedes, 1988) como a 

obtenção deste revestimento pode demorar muito tempo e como o problema da erosão e da sedimentação 

tem efeitos imediatos, é necessário implantar medidas de controle mais rápidas. 

A sub-bacia do rio Piracicaba investigada neste trabalho encontra-se na região do Quadrilátero 

Ferrífero (Q.F.), Minas Gerais, onde se situam algumas das mais importantes minerações de ferro do 

Brasil. Os minérios provenientes dos itabiritos do Supergrupo Minas, Formação Cauê (Dorr, 1969) 

constituem a principal fonte de extração destas empresas. 

As águas pluviais que escoam dos taludes das minas carreiam partículas sólidas de dimensões di-

versas ricas em óxidos de ferro. O transporte e a deposição dos sedimentos são influenciados pelas carac-

terísticas do fluxo de água e pela natureza do material transportado. Fora do período de chuvas a água 

superficial é coletada em bacias de contenção onde o material em suspensão sedimenta espontaneamente, 

permitindo a clarificação parcial da água, antes que ela alcance o sistema hídrico. Na estação das chuvas, 

meses de outubro/novembro a fevereiro, quando o fluxo é caracterizado por alta turbulência, as bacias de 

contenção transbordam, levando grande quantidade de material particulado para os córregos na forma de 

uma água de coloração avermelhada de alta turbidez, que contribui para a depreciação de sua qualidade 

(Figura 1.4).  

 

 

Figura 1.4. Bacia de contenção do córrego Jatobá, afluente do rio Piracicaba, durante 

período chuvoso (Mina do Germano/ CVRD - fevereiro 2000). 

 

A carga de sedimentos carreados por águas superficiais do período chuvoso é composta por dife-

rentes tipos de partículas, desde as coloidais, que sedimentam muito vagarosamente, até aquelas grossei-

ras, que se arrastam ao longo da corrente por distâncias que dependem de suas dimensões.  A alta concen-
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tração de partículas de dimensões coloidais é responsável pela turbidez persistente e pela coloração das 

águas.  

 As empresas extratoras de minério de ferro têm papel relevante na economia regional/nacional e 

vêm manifestando interesse no aprofundamento de pesquisas na proteção dos recursos naturais. Esta 

postura é estimulada pelas exigências mercadológicas de um alto padrão de qualidade ambiental. Dentro 

desta perspectiva são construídas as bacias de contenção.  

 

1.1.2 Objetivos do trabalho 

 

O objetivo central deste trabalho é estudar a coagulação/floculação de suspensões naturais ricas 

em óxidos de ferro provenientes de áreas de mineração. Para tanto, foram utilizadas suspensões 

provenientes da bacia de contenção do Jatobá, pertencente à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), e da 

cava da Alegria, Mina de Alegria, de propriedade da SAMARCO SA. Em ambos os casos as bacias retêm 

águas pluviais de encostas cujos taludes estão em áreas de desenvolvimento ou já foram trabalhados. As 

bacias visam a sedimentação das suspensões turvas, antes que venham a ser lançadas em pequenos 

afluentes da bacia hidrográfica do rio Piracicaba.  

A aplicação do biopolímero extraído da Moringa oleífera na coagulação de suspensões ricas em 

óxidos de ferro constitui o segundo objetivo deste trabalho. O uso das sementes de Moringa para este fim 

ainda não foi registrado na literatura. 

Na perspectiva de atingir estes objetivos nos propomos a responder algumas questões: 

 É possível acelerar a sedimentação do material em suspensão nas águas superficiais retidas 

pelas bacias de contenção? 

 Existe um coagulante alternativo que possa substituir os tradicionais alúmen e polieletrólitos 

sintéticos oferecendo menor risco ambiental? 

 Qual o seu mecanismo de ação? 

 Existem limitações ao seu uso em ambientes naturais? 

 Dispomos em nosso país de condições adequadas à produção em larga escala deste coagulante 

alternativo? 

 

 

1.1.3 Estrutura do Texto 

 

O primeiro capítulo, INTRODUÇÃO, apresenta o problema a ser estudado e os objetivos que 

nortearam o trabalho. O capítulo relata ainda, brevemente, o histórico das atividades de mineração na 
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Bacia do rio Piracicaba, a natureza e a localização das indústrias ao longo do seu curso e o diagnóstico da 

qualidade de suas águas realizado pela agência responsável pela preservação do meio ambiente de Minas 

Gerais (FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente).  

Uma análise preliminar do efeito das atividades de mineração sobre o alto e médio rio Piracicaba 

faz parte ainda deste capítulo. A análise baseia-se na dispersão de minério de ferro ao longo deste trecho 

do rio. O tema foi abordado em um artigo apresentado, e preliminarmente aceito, à Revista da Associação 

Brasileira de Recursos Hídricos (RABRH) que constitui o Anexo I do texto. 

O segundo capítulo apresenta uma SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA de aspectos pertinentes ao tema 

da tese, extraídos de trabalhos publicados sobre a natureza e o comportamento dos óxidos de ferro, das 

características das partículas coloidais e dos diferentes agentes capazes de promover sua coagulação. A 

questão do uso de biopolímeros como alternativa para os coagulantes tradicionais é levantada.  

O capítulo 3 trata de materiais e métodos utilizados. Os princípios teóricos dos métodos e o 

protocolo analítico de algumas técnicas empregadas são descritos sucintamente no capítulo denominado 

MATERIAIS E MÉTODOS. Ainda dentro deste tema, o Anexo IV apresenta um trabalho aceito pelos 

Anais da Associação Brasileira de Química (ABQ) que trata da medida de turbidez de suspensões 

constituídas de partículas escuras de óxidos de ferro e que contou com nossa participação. 

O capítulo 4, RESULTADOS E DISCUSSÃO, descreve a aplicação de dois coagulantes às 

suspensões provenientes de áreas de mineração. Inicialmente é dado um destaque especial ao sulfato de 

alumínio, o mais conhecido dos coagulantes químicos, de eficácia comprovada, mas cujo uso em sistemas 

naturais apresenta limitações. A utilização deste sal, como coagulante de uma suspensão sintética 

preparada nos moldes da suspensão natural proveniente de cavas de minerações, foi tema de um artigo, 

aceito para publicação pela revista QUÍMICA NOVA em janeiro de 2004. O artigo constitui o Anexo II . 

O segundo coagulante apresentado, também aplicado a suspensões de óxidos de ferro, é o polímero natural 

extraído da Moringa oleífera, foco maior deste trabalho. A Moringa oleífera é apresentada como opção de 

coagulante/floculante que responde afirmativamente a algumas das questões propostas inicialmente. Um 

artigo sobre esta aplicação, a ser submetido a uma revista internacional, constitui o Anexo III. 

O capítulo 5, CONCLUSÕES, relata observações sobre os resultados obtidos e tece considerações 

sobre as perspectivas futuras da linha de pesquisa apresentada neste texto. 
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1.2. LOCALIZAÇÃO 

 

 

 1.2.1  Bacia do rio Doce/sub-bacia do rio Piracicaba 

 

A sub-bacia do Piracicaba constitui um microcosmo dos grandes problemas ambientais 

brasileiros, por vários aspectos (Paula,1997): 

- Era amplamente recoberta pela Mata Atlântica até o início do século XX. Hoje está quase 

inteiramente devastada, 

-  É o centro de importantes atividades econômicas tais como grandes projetos de mineração, 

siderurgia de grande porte, garimpo de ouro, reflorestamento com a monocultura de eucaliptos 

e indústria de celulose. 

- Abriga o conglomerado urbano metropolitano do vale do Aço. 

- Abriga os parques naturais do Caraça e do Rio Doce. 

 

 

Figura 1.5. Localização da região Bacia do Rio Doce / sub-bacia do rio Piracicaba (Paula,1997). 
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 1.2.2 A mineração na sub-bacia do rio Piracicaba 

 

Os primeiros empreendimentos mineradores na bacia do rio Piracicaba datam do século XIX com 

o surgimento de grandes indústrias estrangeiras de mineração de ouro e a incipiente indústria de minério 

de ferro em Minas Gerais. Em 1873 havia um total de 14 empresas em diversas partes do estado, como a 

mina de S.Bento, no município de Santa Bárbara, descoberta em 1860. No entanto, somente na primeira 

metade do século XX a produção de minério de ferro passou a se desenvolver mais intensamente. Hoje, o 

complexo mínero-metalúrgico constitui a base econômica da região. 

A mineração de ferro não se desenvolve em todos os municípios da bacia do rio Piracicaba de 

forma homogênea, concentrando-se principalmente na região do alto e médio rio Piracicaba, como mostra 

a Figura 1.6. Este setor é responsável pelo maior volume físico de minério lavrado na região, possuindo 

também o maior número de minas em atividade e, em conseqüência, caracterizando-se por ter o maior 

potencial gerador de impactos ambientais. Além disso, todas as suas minas são a céu aberto e necessitam 

de ações para recuperar suas áreas degradadas (Paula, 1997). 

 

 

Figura 1.6. Localização e principais atividades mínero-siderúrgicas na bacia do Rio Piracicaba (Paula, 1997). 



Guedes, C.D. , 2004  Coagulação/Floculação de Águas Superficiais de Minerações de Ferro de Turbidez Elevada. 

 

 

10 

1.2.3 O rio Piracicaba 

 

O rio Piracicaba, com uma extensão de 241 km,nasce na Serra do Espinhaço no município de 

Ouro Preto e tem sua foz no rio Doce, no município de Ipatinga (FEAM,1996). Sua bacia hidrográfica, de 

5.868,5 km
2
, engloba 19 municípios e drena uma região de destacada importância econômica no Estado de 

Minas Gerais, a Zona Metalúrgica; nesta área encontram-se minerações, indústrias siderúrgicas, áreas de 

reflorestamento, plantações irrigadas e centros de criação de gado. O crescimento populacional da região 

ocorreu através de um processo de urbanização desordenado - atualmente mais de 600mil pessoas 

dependem do rio e afluentes para o seu sustento - e vem gerando problemas ambientais diversos, 

particularmente no que diz respeito à qualidade e quantidade das águas da bacia.  

Desde 1993 a FEAM, por determinação da COPAM (Conselho Estadual de Política Ambiental), 

vem desenvolvendo o projeto Enquadramento dos Cursos de Água da Bacia do Rio Piracicaba com o 

objetivo de garantir à água dos rios, quantidade e qualidade que atendam às necessidades dos usuários da 

Bacia.  

Os temas priorizados para a Bacia do Rio Piracicaba são: 

1. Proteção de mananciais de captação e tratamento de água de abastecimento doméstico; 

2. Tratamento de esgoto doméstico; 

3. Manejo adequado do solo; 

4. Recuperação da mata ciliar; 

5. Destinação de sólidos humanos; 

6. Destinação de efluentes industriais e minerários. 

Este trabalho enquadra-se no último tema do Plano de Ação proposto para o Rio Piracicaba.  

 

1.2.4 Qualidade das águas do rio Piracicaba 

 

A Figura 1.7 (escala gráfica 1,2:1,0) mostra a avaliação da qualidade das águas do rio pela FEAM 

que, em 1996, indicou os parâmetros responsáveis pela desclassificação de 67 trechos, de um total de 78 

investigados ao longo do rio. Os parâmetros mais significativos foram: coliformes fecais (81%); DBO 

(42%); manganês (40%); ferro (26%) e turbidez (16%).  
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Em menor escala apareceram, ainda, os parâmetros oxigênio dissolvido (OD), alumínio, fosfato 

total, fenóis, amônia, zinco e óleos e graxas. Os altos índices de coliformes fecais e de DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) encontrados tiveram origem em esgotos domésticos e lixões às margens dos 

cursos d‟água. 

Os índices de manganês e ferro acusaram a ocorrência de solos desestabilizados e de controle am-

biental inadequado das minerações. O parâmetro ferro solúvel foi encontrado acima dos limites para clas-

ses 1 e 2 (0,3 mg/L  - COPAM, D.N. 010/86) no córrego Macaco Barbado, no trecho do rio Piracicaba que 

começa na confluência com o córrego Jatobá e termina na confluência com o córrego Barroso e  a mon-

tante de João Monlevade até Nova Era. A poluição das águas por fenóis e alumínio foi detectada no rio 

Piracicaba em João Monlevade e à jusante de Coronel Fabriciano(FEAM, 1996). 

A avaliação da qualidade das águas mostrou que as condições de saneamento básico são precárias, 

não só em conseqüência do lançamento de esgotos domésticos no rio. Efluentes industriais e esgotos sani-

tários advindos de indústrias contribuem com altos índices de coliformes fecais em trechos de cursos 

d‟água que sofrem influências apenas de indústrias localizadas à montante. 

Medidas registraram também a presença de baixos teores de ferro solúvel, da ordem de 0,4 mg/L, 

em alguns pontos do rio. Apesar dos valores não serem elevados, observa-se, no entanto, que esta ocor-

rência esteve sempre associada à contaminação fecal do trecho amostrado. Segundo a FEAM, os teores 

não apresentaram uma variação sazonal significativa.  

Ainda, segundo o relatório da FEAM, fontes difusas, como agricultura e pastagens, e a desestabi-

lização dos solos, contribuem consideravelmente para a degradação da qualidade das águas da bacia. 
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1.3. EFEITO DA ATIVIDADE MINEIRA SOBRE O ALTO E MÉDIO RIO PIRACICABA 

 

 

 1.3.1 Introdução 

 

O tema tratado no item 1.3 foi objeto de um trabalho submetido à Revista da Associação Brasi-

leira de Recursos Hídricos (RABRH), que se encontra no prelo, e consta do Anexo 1 deste texto. O efei-

to adverso da atividade mineira sobre o meio ambiente é bastante discutido, mas pouco analisado dentro 

de uma perspectiva científica. Por este motivo, a abordagem segundo uma metodologia científica, faz 

parte da introdução do nosso trabalho. A questão justifica o nosso interesse em acelerar a sedimentação 

dos sólidos suspensos carreados por águas pluviais de áreas de mineração para os afluentes do rio Piraci-

caba. 

  A bacia hidrográfica do rio Piracicaba abriga 19 municípios mineiros, dos quais apenas Alvinó-

polis, Mariana e Ouro Preto têm suas sedes fora da área da bacia. A economia da região é baseada, princi-

palmente, em três atividades de grande porte que estão interligadas: os projetos de mineração, a monocul-

tura de eucaliptos e a siderurgia (Guerra, 1999). As grandes reservas de minério de ferro localizam-se em 

Ouro Preto, Mariana, Barão de Cocais, Santa Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo, Nova Era, Rio Piraci-

caba e Itabira. Portanto, como mostrado na Figura 1.5, as atividades de mineração concentram-se princi-

palmente no alto e médio Piracicaba (FEAM, 1996). 

O elemento ferro apresenta-se em dois estados de oxidação principais, Fe(II) e Fe(III). A forma 

iônica Fe(II), segundo Schlesinger (1997) e Stumm (1992) pode ser encontrada em águas deficientes em 

oxigênio e ricas em dióxido de carbono em conseqüência de contaminação bacteriológica, ou seja, apre-

sentando características anaeróbicas. Além disso, a presença de matéria orgânica vegetal também é capaz 

de solubilizar o ferro através da formação de complexos de Fe(II). 

Dados termodinâmicos reportam que o Fe(III) é a única  forma estável do elemento ferro em 

águas contendo oxigênio dissolvido. Os óxidos cristalinos e os oxihidóxidos de ferro trivalente são co-

muns em solos tropicais. Nestes ambientes as altas temperaturas e o excesso de chuvas provocam a rápida 

decomposição dos resíduos vegetais, e desta forma, poucos ácidos orgânicos permanecem no solo para 

promover reações de quelação e a conseqüente mobilização do metal na forma divalente (Ross & Bartlett, 

1996; Alvarez et al, 1992). Portanto, o ferro do solo é relativamente insolúvel em água. A remoção deste 

elemento dos ecossistemas terrestres se dá essencialmente pelo transporte de material particulado e de 

sedimentos suspensos. Através de atividades de mineração o homem aumentou as taxas globais de lixivi-
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ação química e mecânica dos solos e incrementou significativamente as quantidades de óxidos metálicos 

presentes nos cursos d‟água do planeta (Schlesinger, 1997; Martin & Meybeck, 1979).  

Este estudo procurou caracterizar alguns aspectos hidrossedimentológicos do alto e médio curso 

do rio Piracicaba. Tendo como base os teores de minério de ferro nos sedimentos do seu leito, foi realiza-

da uma avaliação preliminar da distribuição de minerais de ferro - hematita e magnetita - como indicado-

res potenciais da extensão da degradação produzida pelas atividades de mineração de ferro nas cabeceiras 

do rio.  A goethita não foi utilizada nesta avaliação, pois se encontra disseminada no manto de intempe-

rismo da área de estudo. A eventual presença de Fe(II) dissolvido não foi caracterizada. A partir dos teo-

res de hematita e magnetita, investigou-se a possibilidade de correlação entre o acúmulo de sedimentos no 

leito do rio Piracicaba e a ocorrência de atividade mineira na região. 

 

 

     1.3.2 Metodologia 

 

Para a escolha dos pontos de amostragem (Figura 1.8) utilizou-se ortofotos da região na escala de 

1:10.000 sobre as quais foram demarcadas as drenagens de uma folha planialtimétrica de mesma escala. 

Escolheu-se, assim, a confluência de todos os afluentes que encontravam o rio Piracicaba no trecho estu-

dado. Os locais de coleta incluíram segmentos do rio antes e após o encontro dos afluentes, assim como 

alguns outros distribuídos ao longo de sua extensão. Trechos do rio nas vizinhanças de rochas ricas em 

minérios de ferro (itabiritos) foram também amostrados para que a contribuição da erosão natural fosse 

levada em conta. A coleta de amostras de água e de sedimentos do leito do rio foi realizada no período de 

dezembro/2001 a fevereiro/2002 segundo as normas da CETESB (1985,1988). 

A temperatura da água e o pH foram medidos utilizando-se um medidor de pH WTW mode-

lo340, a sua condutividade elétrica com um condutivímetro portátil marca ORION modelo LF37. O Eh 

do meio foi medido com multímetro Fluke, modelo 8060
 
A, a partir da força eletromotriz de uma pilha 

constituída por um eletrodo de referência de Hg/Hg2SO4(s) e um eletrodo de platina imerso na água anali-

sada (Costa, 2001; Agudo, 1987). 

 As amostras de sedimentos foram secas por 48h, à temperatura de 80
o
C, e caracterizadas por di-

fração de Raios-X (RIGAKU, D-MAX/B series, tubo de cobre e método do pó), sendo em seguida quarte-

adas, peneiradas (peneiras de 18, 30, 70, 100 e 230 mesh) e pesadas. As diferentes frações granulométricas 

foram submetidas à separação magnética utilizando um imã de elementos terras raras para remoção e 

quantificação da magnetita. Na seqüência, efetuou-se a separação da hematita e da goethita da fração com-

preendida aproximadamente entre 250 e 500 m (70 e 30 mesh) com auxílio de um separador magnético 

Franz. Os dois óxidos de ferro apresentam susceptibilidades magnéticas muito próximas e exigiram uma 
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corrente de 0,6
 
A, uma inclinação lateral de 15

o
 e uma inclinação frontal de 25

o
 para serem isolados do 

restante dos minerais.  As frações resultantes foram pesadas. Finalmente, a mistura goethita/hematita foi 

colocada em um forno a 400
o
C para a determinação do teor de goethita na mistura por perda de massa por 

calcinação (PPC). A massa perdida corresponde às moléculas de água liberadas na transformação do óxido 

hidratado em hematita. 

 

Figura 1.8. Localização dos pontos de amostragem nos alto e médio rio Piracicaba 
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É de extrema importância definir os limites entre as concentrações de elementos químicos ou es-

pécies minerais que ocorrem naturalmente e as concentrações resultantes de atividades antrópicas. Com 

este objetivo, os teores dos vários minerais nos sedimentos foram lançados em um gráfico de distribuição 

normal (Snedecor & Cochran, 1989) para verificação da presença de uma ou mais distribuições, o que 

indicaria a existência de diferentes ambientes geoquímicos (Matchsulat et al, 2000) segundo o método de 

Lepeltier (1969) modificado por Bauer & Bor (1993,1995). Neste diagrama os pontos que se alinham em 

uma reta pertencem à mesma distribuição e por extensão ao mesmo ambiente geoquímico ou possuem a 

mesma origem geoquímica. Com os teores de hematita, goethita, magnetita e quartzo determinados no 

leito do rio Piracicaba, obteve-se uma matriz de correlação visando verificar sua relação geoquímica. Para 

estas tarefas foi utilizado o programa Minitab versão 13.12 da Minitab Inc. 

 

 

1.3.3 Resultados e Discussão  

 

A tabela 1.2 apresenta os valores dos parâmetros físico-químicos da água nos pontos amostrados; 

os pontos assinalados com asterisco correspondem ao curso principal do rio.  

 

  Tabela 1.2. Valores dos parâmetros físico-químicos para as amostras de água do trecho estudado.  

Pontos 
Temp. 

(
0
C) 

pH 
Eh 

(mV) 

Condutividade 

(S/cm) 

Sólidos 

dissolvidos(mg/L) 
01* 28.9 6.75 609 44.3 60,48 

02* 28.7 7.43 618 36.5 49.83 

03* 27.9 7.63 627 28.8 39.31 

04* 27.9 7.43 631 27.4 37.40 

05* 27,0 7,12 615 30,2 41,23 

06 23,8 7,39 620 17,7 24,16 

07 24,3 7,44 621 23,6 32,22 

08 23,5  7,71 626 21,9 29,90 

09  29,8 7,22 617 26,0 35,49 

10* 21,5 8,40 640 21,0 28,67 

11* 27,1 7,64 625 57,2 54,21 

12* 25,9 8,39 640 30,5 41,63 

13* 27,9 8,74 647 20,9 28,53 

14 26,8 7,25 617 26,2 35,77 

15* 27,0 7,80 628 28,6 39,04 

16* 26,2 8,40 640 22,0 30,03 

17 27,9 8,20 636 26,7 36,45 

18 25,7 6,80 608 37,0 50,51 

19 24,7 8,11 634 40,4 55,15 

20* 26,2 8,34 639 20,2 27,57 

21 27,9 8,64 645 18,5 25,25 
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O ponto PM3, apresentado na Figura 1.8, não foi incluído na Tabela 1.2 por não constituir efeti-

vamente um ponto de amostragem. Este ponto representa uma coleção de montículos de minério de ferro 

dispostos ao lado da linha férrea que margeia o rio. Este material foi amostrado e sua caracterização por 

difração de Raios-X detectou exclusivamente a presença de hematita. A razão de sua inclusão nesta análi-

se será apresentada posteriormente.  

Os valores apresentados na Tabela 1.2 estão de acordo com a classificação de águas de classe 4 

proposta pela FEAM (1996) para o trecho considerado. Algumas tendências podem ser observadas: os 

valores de temperatura apresentaram flutuações entre 21
o
 e 30

o
C e são, segundo Paula (1997), ligeiramen-

te mais elevados que a média das temperaturas da água registradas durante o verão entre as sub-bacias do 

rio Doce; os valores de pH, variaram entre 7 e 9, dentro da faixa esperada para águas de classe 4 (pH = 

6,0 – 9,0). 

As medidas de Eh apresentaram valores compatíveis com águas naturais em contato com atmos-

fera (Garrels & Christ, 1965); o teor de sólidos dissolvidos ficou consideravelmente abaixo do limite (500 

mg/L para águas de classe 1,2 e 3) estabelecido pela FEAM (1996) e estão de acordo com os valores 

obtidos por outros autores (Paula, 1997). 

A Figura 1.9 apresenta a variação dos teores dos óxidos de ferro monitorados, hematita e magneti-

ta, de acordo com a localização dos pontos de coleta no sentido montante-jusante do trecho do rio Piraci-

caba amostrado. Estes valores foram utilizados para gerar os Gráficos de Distribuição Normal (Figuras 

1.10 e 1.11).  

 

  Figura 1.9- Distribuição da concentração de hematita, goethita e magnetita nos pontos amostrados 

. 

Nas proximidades das minerações da CVRD e SAMARCO S.A. (ponto 1) as concentrações 

de hematita e magnetita  não são muito elevadas, podendo significar que as bacias de contenção de  
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águas pluviais das empresas vêm retendo grande parte do material particulado proveniente dos  ta-

ludes  em períodos pouco chuvosos (o verão de 2001/2002 na região foi atípico, com poucas chu-

vas).   

No entanto, na seqüência amostrada, os pontos seguintes (pontos 2 e 3), muito próximos, apresen-

taram os teores máximos de hematita e magnetita entre todos os pontos investigados. Estes mostraram 

também altas concentrações de goethita evidenciando a influência das minerações de ferro sobre a compo-

sição dos sedimentos, tanto em termos da erosividade do solo quanto no que diz respeito à presença de 

óxidos resultantes da atividade mineira. No entanto, a goethita não foi considerada neste diagnóstico por 

se encontrar disseminada no manto de intemperismo da região independentemente da existência ou não de 

atividades de mineração. Os pontos 2 e 3 recebem a contribuição de pequenos afluentes (não representa-

dos na Figura 1.8) que drenam estas minas. A partir deste trecho, em direção ao médio rio Piracicaba, 

observa-se uma tendência à diminuição da presença de minerais de ferro. Provavelmente o afastamento da 

fonte geradora e o efeito de diluição resultante da contribuição de pequenos afluentes explicam esta redu-

ção.  

      Os sedimentos entre os pontos 11 e 15 apresentam um aumento anormal dos teores de hemati-

ta que contraria a tendência de queda observada. O mapa geológico da área (DNPM – USGS, 1946-1962) 

acusa a presença de rochas do Grupo Itabira (itabiritos, dolomitos e filitos) que, por erosão, provocam a 

elevação da concentração de óxidos de ferro; a tendência de aumento é neutralizada em alguns trechos à 

jusante de córregos, como no ponto 13, pela diluição provocada pelo aporte de um maior volume de água 

e pela presença de concentrações elevadas de quartzo. Este segmento do rio localiza-se numa região mon-

tanhosa, com relevo abrupto, apresentando um manto de intemperismo menos espesso. Esta situação se 

traduz por concentrações de goethita no sedimento inferiores à média verificada no percurso estudado.  

O rio Piracicaba, à jusante do rio Maquiné (ponto 18), apresenta teores insignificantes de óxidos 

de ferro e um predomínio de quartzo proveniente do curso d‟água afluente. 

Como mencionado anteriormente, foi observada a presença de pilhas de minério de ferro, hematita, no 

trecho do rio que margeia a linha férrea da Rede Ferroviária Federal, provenientes da descarga parcial de va-

gões que trafegam pela estrada de ferro. O arraste deste material, possivelmente, é responsável pelo alto teor de 

hematita e ausência de magnetita que caracterizam os pontos 19, 16, 20, e 21. 

 Os valores encontrados para as concentrações de hematita e magnetita ao longo do trecho do 

rio Piracicaba investigado foram tratados estatisticamente, buscando estabelecer algum tipo de corr e-

lação entre teores elevados de óxidos no sedimento e atividade mineira. Em primeiro lugar, avaliou-

se a possibilidade de todos os valores pertencerem a uma mesma coleção de pontos. Para tanto, foram 

estabelecidos os gráficos de Distribuição Normal para os dois minerais (Figuras 1.10 e 1.11) e real i-

zado o teste de normalidade de Anderson-Darling (1954). O teste identifica em cada um dos gráficos 

a existência de três coleções de pontos, cada uma delas, provavelmente, correspondendo a uma or i-

gem diferente.  
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Figura 1.10. Gráfico de Distribuição Normal da hematita. As setas indicam os pontos de inflexão, 

que correspondem aos pontos 13, 17 e 21 (5% de Hematita) e 4 (21% de Hematita). 

 

Os gráficos de Distribuição Normal mostram que em ambas as curvas existe um determinado 

valor de concentração dos minerais acima do qual observa-se uma mudança clara na inclinação da reta 

definida pelos pontos iniciais. Os pontos compreendidos neste segmento inicial pertencem à uma mes-

ma distribuição. Segundo Bauer & Bor (1993, 1995) o ponto inicial do segmento da reta com inclina-

ção diferenciada corresponde ao limite máximo do conjunto de pontos de natureza geogênica 

(background values). 

 

Figura 1.11. Gráfico de Distribuição Normal da magnetita. As setas indicam os pontos de inflexão que 

correspondem aos pontos de coleta 10 e 14 (2% de Magnetita) e 2 e 3 (12%  de Magnetita). 
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Os pontos compreendidos entre a primeira e a segunda inflexão podem ser de natureza geogênica ou 

antropogênica. A partir da segunda inflexão temos os pontos de natureza antropogênica. A aplicação deste 

teste sugere que teores superiores a 20% (pontos 2, 3 e 4) no caso da hematita, e superiores a 10% (2, 3 e 

4) para a magnetita, têm origem antrópica.  

Os pontos 2, 3 e 4 são exatamente aqueles que recebem águas que drenam as áreas de mineração de 

ferro. 
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CAPÍTULO 2 

SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ÓXIDOS DE FERRO 

 
2.1.1 O elemento ferro 

 
 Metal de transição do grupo VIII, 4

a
 linha, 9

a
 coluna da Tabela Periódica dos Elementos Quí-

micos de Mendeleïev, o ferro possui 26 elétrons ([Ar]3d
6
4s

2
) e uma massa atômica igual a 55,847 Da, 

correspondendo a 13 isótopos conhecidos. Seus dois estados de oxidação mais importantes são Fe
2+

 

([Ar]3d
6
4s

0
) e Fe

3+
([Ar]3d

5
4s

0
). Os elétrons não-emparelhados do orbital 3d são responsáveis pelas 

propriedades magnéticas do metal. Como os spins destes elétrons não são compensados por outros 

spins contrários, eles se alinharão de acordo com a direção dos campos magnéticos aplicados sobre 

eles, criando uma imantação proporcional à do campo, de mesma direção e sentido do campo. Diz-se 

então que o ferro apresenta propriedades paramagnéticas. Quando o elemento ferro faz parte de uma 

estrutura cristalina compacta, seja na forma de ferro metálico, ou hematita, p.ex., ocorre a criação de 

um campo magneto-cristalino que orienta os spins livres dos elementos de transição. Nestas condi-

ções estes materiais são capazes de, mesmo na ausência de um campo externo aplicado, apresentar 

uma imantação permanente. Trata-se então de ferromagnetismo (Doelsch, 2000). A energia de aniso-

tropia magnética é uma medida da energia necessária para mudar a direção do vetor imantação e pode 

ser medida através da espectroscopia Mössbauer (Jolivet, 1994). 

 Uma das características mais marcantes do ferro é a sua presença disseminada em processos bio-

lógicos, físico-químicos e geológicos, seja na forma reduzida, oxidada ou na forma de complexos organo-

metálicos. 

No corpo humano ele está presente na proporção de elemento-traço (0,008%). No entanto, o seu 

papel no transporte do oxigênio dos pulmões até as células dos seres vivos o caracteriza como indispensá-

vel à vida. Átomos de ferro estão presentes nas macromoléculas de hemoglobina responsáveis pelo trans-

porte do oxigênio, na estrutura protéica da ferritina responsável pela estocagem de ferro no organismo - a 

proteína é capaz de estocar no seu interior 4500 átomos de ferro (Figuras 2.1 e 2.2), nos citocromos e fer-

redoxinas responsáveis pelo transporte de elétrons que participam da fotossíntese, em proteínas envolvidas 

na síntese do ADN, etc. (Lehninger, 1975). 
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Figura 2.1 Modelo molecular da proteína Ferritina com seu núcleo mineral de ferrihidrita. 

<http://www.chemistry.wustl.edu> 

 

 

 
 

Figura 2.2 Modelo simplificado do mineral de ferro presente no núcleo da ferritina de fórmula 

[Fe12O2(OCH3)18(O2CCH3)6(CH3OH)4,67] (átomos de C em verde; de H em branco; de Fe em 

magenta; de O em vermelho). <http://www.chemistry.wustl.edu> 
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2.1.2 Óxidos, hidróxidos  e oxihidróxidos de ferro  

 

  A formação de óxidos de Fe(III) é conseqüência da lixiviação aeróbica da superfície de rochas 

magmáticas, sedimentares e metamórficas em ambientes aquáticos e terrestres. Sua redistribuição se dá 

por transporte mecânico de produtos de erosão da pedosfera que penetram na hidrosfera ou na atmosfera, 

ou ainda através de dissolução redutiva seguida por precipitação oxidativa em novos compartimentos. O 

homem participa destes processos não só como organismo vivo, mas também como consumidor do metal 

ferro e de seus óxidos em vários processos industriais (Cornell & Schwertmann,1996). 

  

 Figura 2.3. Esquema de reações e processo envolvidos no CICLO BIOGEOQUÍMICO DO 

FERRO (Adaptação baseada em Nelson et al., 1995; Lecuyer & Pricard, 1999) 
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Existem dezesseis compostos oxigenados de ferro, entre óxidos, hidróxidos e óxihidróxidos como 

mostra a Tabela 2.3. 

  

Tabela 2.1. Óxidos, hidróxidos e oxihidróxidos de ferro (Cornell & Schwertmann,1996) 

 

Oxihidróxidos e Hidróxidos Óxidos 

Goethita -FeOOH Hematita -Fe2O3 

Lepidocrocita -FeOOH Magnetita Fe3O4 

Akaganeita -FeOOH Maghemita  -Fe2O3 

Schwertmanita Fe16O16(OH)y(SO4)2.n H2O   -Fe2O3 

- -FeOOH   -Fe2O3 

Ferroxihita ‟-FeOOH Wustita FeO 

Oxihidróxido sob alta pressão FeOOH  

Ferrihidrita Fe5HO8.4H2O 

Bernalita Fe(OH)3 

- Fe(OH)2 

  

 

Praticamente todos os óxidos apresentam uma estrutura cristalina que tem como unidade de base 

um octaedro de ferro. Estes podem estar ligados entre si por diferentes tipos de ligações (Doelsch, 2000): 

- ligação por arestas: 3,01 Å < d(Fe-Fe) < 3,28 Å, 

- ligação pelo vértice: d(Fe-Fe) > 3,7 Å, 

- ligação por duplo vértice: 3,45 Å < d(Fe-Fe) < 3,51 Å, 

- ligação por compartilhamento de face: d(Fe-Fe) = 2,89 Å. 

 

 
 

Figura 2.4  Diferentes tipos de ligação entre octaedros de ferro nos óxidos e hidróxidos : 

a. ligação por aresta; b.ligação por duplo vértice; c. ligação por vértice único; d. ligação pela face (Doelsch, 2000) 
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2.1.3 Óxidos de ferro e o solo 

 

O solo é um arranjo heterogêneo de matéria sólida e poros, preenchido por uma fase gasosa (soil 

gas) e uma fase aquosa (soil solution). Ele resulta de um longo processo de interação entre atmosfera, 

biosfera, e hidrosfera de um lado e a litosfera de outro (Cornell & Schwertmann, 1996). Do ponto de vista 

de química estrutural a maior parte de suas fases sólidas é constituída por polímeros cristalinos ou amorfos 

de alumínio, ferro, manganês e silício, formando os óxidos, hidróxidos e oxihidróxidos mais importantes.  

A formação dos óxidos de ferro no solo se dá inicialmente pelo intemperismo de silicatos primá-

rios e minerais contendo enxofre. Na presença de oxigênio e água e em faixas naturais de pH (>2) o Fe(II) 

liberado é oxidado a  Fe(III) que por sua vez é imediatamente hidrolisado formando óxidos e hidróxidos 

de Fe(III). A goethita, por exemplo, pode ser formada através da oxidação e hidrólise da faialita (olivina) 

através da reação abaixo (Cornell & Schwertmann, 1996): 

Fe2SiO4  +  ½ O2  +  3H2O    2 FeOOH   +  Si(OH)4. 

 

Ou ainda pela oxidação da pirita: 

4FeS2  +  15
 
O2  +  10H2O     4FeOOH   +  8 H2SO4 

 

As fases sólidas do solo que apresentam reatividade superficial estão na fração argila como conse-

qüência da relação geométrica entre o volume das partículas e sua área superficial. Considerando a exce-

ção de rochas com cristais maciços, os óxidos de ferro geralmente ocorrem como partículas coloidais com 

a dimensão máxima de 1 m. As propriedades destes sistemas coloidais dependem largamente das propri-

edades dos átomos superficiais das partículas, particularmente de sua energia livre de superfície (dezenas 

de kJ/mol). As reações da interface óxido de ferro/solução influenciam a cristalização e dissolução destes 

compostos, sua estabilidade e reologia, e suas interações com espécies adsorvidas (Cornell & Schwert-

mann, 1996). 

Os óxidos de Fe(III) uma vez formados se mantêm por longos períodos de tempo em solos de am-

bientes aeróbicos devido a sua grande estabilidade termodinâmica. Seu transporte ocorre mecanicamente 

juntamente com outras partículas do solo, p.ex. pela migração de argilas, ou por processos de erosão. Ou-

tra possibilidade seria através de redissolução por efeito de complexação com moléculas orgânicas ou por 

redução à sua forma iônica, Fe(II). 

A quantidade de óxidos de ferro de um solo pode variar entre 1 a 100 g/kg de solo e depende for-

temente da idade do solo. Solos úmidos, profundos e maduros dos trópicos, formados há mais de 10 mi-

lhões de anos, apresentam teores de óxidos pelo menos três vezes superiores aos de solos de regiões glaci-

ais do hemisfério norte (Fitzpatrick, 1988). Entre os compostos de ferro, a goethita é o que se apresenta 

em maior abundância, independentemente da região climática. 
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2.1.4. Grupos funcionais superficiais dos óxidos de ferro 

 

A reatividade superficial das fases sólidas do solo depende de unidades quimicamente reativas li-

gadas à estrutura denominadas grupos funcionais. Estes diferem dos grupos funcionais “normais” freqüen-

tes em moléculas orgânicas, por dois motivos: primeiro, por estarem ligados a uma estrutura rígida e, por-

tanto, apresentarem uma distância fixa entre eles, independentemente da diluição do meio. Em segundo 

lugar, sua reatividade é uma propriedade cooperativa, ou seja, depende do conjunto de seus vizinhos. 

 

Sem a presença de água, os átomos de Fe da superfície dos óxidos podem apresentar estados de 

coordenação não saturados (Figura 2.5.a); os orbitais atômicos não preenchidos destes átomos lhes confe-

rem um comportamento de ácidos de Lewis. Na presença de água, no entanto, os átomos de ferro encon-

tram-se coordenados a moléculas de água que sofrem rearranjo de prótons formando íons hidroxila como 

mostram as Figuras 2.5.(b) e 2.5 (c). A reação de hidroxilação é rápida ocorrendo em poucos minutos ou 

no máximo horas. O estudo cinético da adsorção de prótons na interface óxidos de ferro/solução aquosa 

sugere que a adsorção ocorre através de uma primeira etapa rápida de adsorção de prótons, seguida por 

uma difusão lenta no interior de uma camada interfacial, com estrutura semelhante à do óxido hidratado, 

que separa o óxido anidro bulk da fase aquosa (Onoda & Bruyn, 1965). 

 

Figura 2.5. Representação esquemática da seção de um óxido metálico (Drever, 1997). 
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A absorção de prótons é sucedida pela adsorção de moléculas de água que se ligam por ligações 

de hidrogênio com os grupos OH da superfície. As propriedades da água adsorvida são diferentes daquelas 

do restante da massa de água e segundo alguns autores apresenta uma estrutura semelhante à do gelo. A 

densidade das ligações hidrogênio é superior à observada no seio de uma massa de água e a constante 

dielétrica, muito baixa na primeira camada, aumenta com o número de camadas adsorvidas. (Clarke & 

Hall,1992 em Cornell & Schwertmann, 1996). 

Os grupos hidroxilas superficiais, não importa se estruturais ou resultantes da adsorção de água, 

são os grupos funcionais dos óxidos de ferro: eles constituem as entidades químicas reativas da superfície 

do sólido em meio aquoso. As hidroxilas possuem dois pares de elétrons e um átomo de hidrogênio disso-

ciável que lhes permite reagir tanto com ácidos quanto com base. 

 

 

2.1.5. A goethita 

Solos tropicais alterados contêm grandes quantidades de oxihidróxidos de ferro e alumínio, como 

a goethita e a gibbsita (Parfitt & Russel, 1977). O óxidohidróxido de ferro, a goethita (-FeOOH), cujo 

nome homenageia o poeta alemão J.W. von Goethe, é o mineral de ferro mais abundante e constitui a for-

ma termodinamicamente mais estável entre os óxidos de ferro.  Este mineral cristaliza no sistema ortor-

rômbico (Cornell & Schwertmann, 1996) com os seguintes parâmetros de malha: a= 4,60 Å, b= 9,94 Å e 

c= 3,01 Å (Doelsch, 2000). A goethita pode ser facilmente sintetizada em laboratório e é, ainda, freqüen-

temente usada como colóide-modelo para o estudo de reações interfaciais de adsorção e para testes de 

modelos de dupla camada elétrica (Hackley, 1988; Zeltner & Anderson, 1988). As desordens estruturais 

observadas neste mineral decorrem na maioria das vezes de substituições isomórficas dos principais cá-

tions. Sete metais podem substituir o ferro na goethita, e mais, nas goethitas do solo cerca de 32% apre-

sentam substituição isomórfica por alumínio (Sposito, 1984). 

Neste oxihidróxido os íons oxigênio se encontram em planos perpendiculares ao eixo cristalográ-

fico a. Os cátions Fe(III) estão coordenados em octaedros distorcidos  que formam cadeias duplas ligadas 

entre si pelas arestas. (Figura 2.6). 
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Figura 2.6. Estrutura das cadeias de octaedros da goethita (Doelsch, 2000) 

 

As cadeias, por sua vez, ligam-se entre si pelos vértices dos octaedros. Alguns vértices dos 

octaedros são ocupados por grupos hidroxila, que formam ligações de hidrogênio com íons vizinhos de 

oxigênio. 

A superfície do mineral apresenta íons hidroxila e moléculas de água coordenadas aos íons Fe
3+

 

imediatamente abaixo da superfície. A hidroxila superficial do tipo A tem origem em um íon oxigênio 

coordenado a apenas um íon Fe(III) da matriz mineral, que foi protonado em virtude de sua exposição à 

superfície. As hidroxilas do tipo C são formadas da mesma maneira e se encontram coordenadas a dois 

íons Fe
3+

. Aquelas do tipo B são triplamente coordenadas (Figura 2.7). As hidroxilas superficiais apresen-

tam absorções no infravermelho particulares e diferentes daquelas das hidroxilas do interior do mineral. 

Aparentemente, apenas as hidroxilas do tipo A (mono-coordenadas), mais reativas, participam de ligações 

de troca de ligantes (Russel et al., 1976).  

Os octaedros de ferro da estrutura da goethita formam cadeias duplas. Quando um grupo superfi-

cial reage com uma molécula dissolvida no fluido circundante formando uma unidade estável, diz-se que 

ocorreu uma complexação superficial. 
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Figura 2.7. Estrutura molecular da goethita projetada ao longo do eixo cristalográfico  

c (acima) e a  (abaixo). Ligações hidrogênio são representadas em pontilhado (Sposito,1984) 

. 

Se nenhuma molécula do solvente se interpuser entre o grupo superficial e a molécula à qual se li-

gou, tem-se um complexo de esfera interna e, caso contrário, um complexo de esfera externa. Como regra 

geral considera-se que nos complexos de esfera externa predominam interações eletrostáticas, e que nos de 

esfera interna predominam ligações covalentes e iônicas (Sposito,1984).   

Medidas de difração de Raios-X da goethita mostram que a face (100) da estrutura cristalina é a 

face exposta predominante e que as faces (010) e (001) estão também expostas. Na face (100) existem os 

três tipos de hidroxila (A,B e C) e na face (010) existem ainda sítios ácidos de Lewis. Numa goethita de 

grande área superficial estima-se em 410 mol g
-1

 a concentração de hidroxilas A, B e C e 220 mol g
-1

 a 

concentração de sítios ácidos de Lewis (Parfitt, 1976, 1978). 

A superfície da goethita é acessível a investigações utilizando a espectroscopia no infravermelho, 

técnica que fornece informações sobre a morfologia dos cristais, seu grau de cristalinidade e a extensão da 

substituição isomórfica. As bandas de absorção da goethita têm origem em vibrações de ligações Fe-OH e 

Fe-O. Destas, 12 ligações Fe-O e 5 ligações hidroxila são ativas na região do IV. Uma banda intensa é 

observada em 3140 cm
-1

 atribuída à elongação (stretch)  de hidroxilas do interior da matriz mineral (bulk) 
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e duas bandas menos intensas em 3660 e 3484 cm
-1

 correspondentes a hidroxilas superficiais. Hidroxilas 

do tipo A, mono-coordenadas e mais reativas, absorvem no vácuo em 3484 cm
-1

, hidroxilas não ligadas 

por pontes de H (tipos B e C), menos reativas, absorvem em 3660 cm
-1 

(Figura 2.8).  

Os sítios ácidos de Lewis podem também ser identificados em espectros no IV por adsorção de 

amônia ou piridina. O espectro da goethita após adsorção de piridina apresenta bandas em 1608 cm
-1

 e 

1592 cm
-1

, indicando que a base ligou-se a sítios de Lewis (1608 cm
-1

) nas faces laterais dos cristais e 

estabeleceu ligações hidrogênio (1592 cm
-1

) na face 100 predominantemente exposta. Nenhuma banda em 

cerca de 1540 cm
-1

 foi detectada sugerindo a ausência de ácidos de Brönsted. Em condições fracamente 

ácidas a quantidade de piridina fortemente adsorvida foi da ordem de 60 mol g
-1

, mostrando que por ra-

zões de impedimento estérico, aproximadamente, apenas um em cada três sítios de Lewis são efetivamen-

te envolvidos na adsorção da base (Parfitt, 1978). 

 

 

Figura 2.8. Espectro na região do infravermelho da goethita com as bandas características 

das hidroxilas superficiais (espectro a) e o mesmo mineral após complexação 

por íons fosfato(espectro b) (Russell & Parfitt, 1974). 

 

 

O infravermelho é ainda de grande utilidade no estudo da formação de complexos superficiais e na 

investigação da natureza dos grupos hidroxila adsorvidos sobre partículas de óxido (Cornell & Schwert-

man, 1996). Russell et al. (1974) reportaram que o espectro da goethita tratada com ácido fosfórico não 

apresentou a absorção característica das hidroxilas do tipo A (Figura 2.8), o que confirma a hipótese de 

que os íons fosfato substituem as hidroxilas mais reativas através de  complexos bidentados, formando 

pontes entre íons Fe
3+

 expostos na superfície do óxido. Segundo os autores, no caso da goethita, somente 
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as hidroxilas A, monocoordenadas, participam de reações superficiais de troca de ligantes. Em condições 

ácidas estas hidroxilas adsorvem prótons, formando sítios OH2
+
 que são facilmente trocados por outros 

ligantes. As hidroxilas B e C podem formar ligações hidrogênio com ligantes adsorvidos (Parfitt et 

al.,1976, 1977). 

Já no caso da adsorção de ácidos fúlvicos, o impedimento estérico oferecido pelas macromo-

léculas permite que apenas uma fração (1/4) das hidroxilas reativas participe da complexação. Apa-

rentemente, o mecanismo de reação envolve também ligações de hidrogênio. Os grupos COOH das 

substâncias húmicas desempenham papel importante na complexação de cátions di e tri-valentes. A 

avaliação da complexação por espectroscopia no IV se baseia na banda de absorção do grupo C=O de 

COOH que no caso de complexos, desaparece paralelamente com o surgimento de novas bandas de 

elongação assimétrica e simétrica do grupo COO
-
 em 1600 e 1380 cm

-1 
, respectivamente. Espectros 

resultantes da complexação de substâncias orgânicas macromoleculares são muitas vezes de difícil 

interpretação, pois os shifts resultantes da formação de complexos mistos variam bastante e costumam 

ser sutis (Stevenson, 1994). 

 As hidroxilas superficiais são removidas por tratamento térmico a alta temperatura. Portanto, a 

análise termogravimétrica pode constituir uma ferramenta de análise importante das reações superficiais 

dos óxidos de ferro. Os métodos de termoanálise mais freqüentemente usados são termogravimetria 

(TGA), análise térmica diferencial (DTA) e calorimetria diferencial de varredura (DSC) (Cornell& 

Schwertmann, 1996).  

A água da estrutura da goethita pode estar presente sob duas formas. Primeiramente como íons 

OH
-
; neste caso tem-se água de cristalização e o processo térmico envolvido é uma deshidroxilação. Ou, 

como moléculas de H2O, trata-se então de água de hidratação ou adsorção e o processo é denominados 

dessorção ou desidratação. A dessorção ocorre na temperatura de 100
o
C e a  deshidroxilação tem início a 

200°C e se completa a 370°C dependendo do tamanho das partículas, da cristalinidade e do grau de substi-

tuição por Al da amostra entre outros fatores(Stevenson, 1994; Paterson & Swaffield, 1980). 

A curva de fluxo térmico para a deshidroxilação de goethita sintética mostra um conjunto 

complexo de picos com pequenos ombros na faixa de temperaturas que vai de 150°-300° C, durante 

sua transformação em hematita. Estes picos foram observados por diferentes autores e resultaram em  

interpretações diversas. Em 1984, Schwertmann publicou um artigo oferecendo uma nova e definitiva 

explicação baseada em análises DSC e espectros de difração de Raios-X de goethitas sintéticas e na-

turais (Figura 2.9).  

No caso das goethitas do solo verificou-se a presença de picos duplos em torno de 290°C e 326°C, 

ou, freqüentemente, de picos assimétricos (Schwertmann, 1984). Já as goethitas sintéticas, aquelas que 

apresentaram um único pico no DSC, mostraram nos difratogramas de Raios-X um desaparecimento si-
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multâneo de todas os picos características da goethita concomitantemente com o aparecimento dos picos 

característicos de hematita. Em contrapartida, os difratogramas daquelas que apresentaram duplo pico na 

curva do DSC mostraram shifts em várias linhas do difratograma antes da conversão completa. 

 

 

 

Figura 2.9. Curvas de DSC de goethitas sintetizadas entre 4 e 80°C (Schwertmann, 1984) 

 

 Este comportamento está associado a mudanças nas dimensões das células unitárias da goethita. A 

proporção de amostras apresentando o fenômeno antes da transformação completa em hematita aumenta 

com a cristalinidade.Uma outra evidência da sutil mudança estrutural sofrida pela goethita como conse-

qüência de um aquecimento é apresentada pelo espectro no IV. A diferença entre as duas bandas caracte-

rísticas de hidroxilas bulk em 800 e 900 cm
-1

 é acentuada após o aquecimento.Os picos correspondem, 

portanto, ao processo de desihidroxilação da goethita (Schwertmann, 1984). 

O tratamento da goethita com diferentes anions ou cátions provoca perturbações nos pequenos picos 

observados no DSC que podem envolver tanto a atenuação destes quanto, em alguns casos, o seu desapa-

recimento. No caso da reação com anions, investigado por Paterson & Swaffield (1980), estas mudanças 

estão associadas ao mecanismo de adsorção. Segundo os autores, o mecanismo se passa através da troca 

de ligantes envolvendo apenas uma hidroxila, como no caso do íon cloreto que forma complexos mono-

dentados, ou duas hidroxilas como no caso de anions fosfato que formam complexos bidentados . A in-

fluência dos vários íons nas curvas DSC cresce com a extensão da estabilização das partículas promovidas 

por estes íons. 
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Rose et al. (2002) utilizaram difração de Raios-X para estudar cerâmicas de óxidos de ferro hidra-

tados (ferroxanas).  As dimensões das partículas formadas por reação de óxidos de ferro, -FeOOH, go-

ethita (Goet), e -FeOOH, lepidocrocita (Lep), com  ácido acético (AA)  foram acompanhadas por pertur-

bações na intensidade e na largura dos picos como mostra a Figura 2.10.  

 

 

Figura 2.10. Diminuição da intensidade dos picos de difração da 

lepidocrocita (Lep) revestida com ácido Acético (AA) (Rose et al., 2002) 

 
 

No caso da reação de ácido acético com a mistura goethita e lepidocrocita (Lep + Goet) observa-

ram que os picos da goethita praticamente não foram afetados pelo adsorbato, enquanto que o efeito de 

redução de intensidade é de novo verificado para o α-FeOOH(Lep). Ao mesmo tempo, a área do pico rela-

tivo ao plano atômico 020 da lepidocrocita, avaliado pelo produto do fwhm (full width at half  maximum) 

pela intensidade do pico, diminuiu sensivelmente evidenciando, segundo os autores, a fragmentação das 

partículas de lepidocrocita pelo ácido. 

 

 

2.1.6 Isotermas de adsorção dos óxidos de ferro 

 

 

As isotermas de adsorção envolvendo constituintes minerais do solo em contato com soluções 

aquosas do adsorbato foram estudadas por Sposito (1984) que propôs uma classificação de acordo com as 

inclinações iniciais das isotermas (Figura 2.11).  

Segundo Sposito a curva S é caracterizada por uma inclinação inicial que aumenta com a concen-

tração da substância coagulante na suspensão. Este tipo de comportamento ocorre quando o sólido apre-
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senta grande afinidade pelo solvente (competição entre solvente e adsorbato pelos sítios de adsorção) e é 

observado quando da adsorção de substâncias orgânicas sobre solos. O formato da curva S resulta geral-

mente de interações cooperativas entre moléculas adsorvidas. Observa-se então um aumento da afinidade 

da superfície pelo adsorbato. 

     A isoterma representada pela curva L (de Langmuir) é caracterizada por uma inclinação inicial 

independente do aumento da concentração da substância na suspensão. Isto resulta de uma grande afinida-

de relativa entre a fase sólida e o adsorbato, associada a uma redução da superfície adsorbente na medida 

em que aumenta o excesso do adsorbato. A isoterma L é côncava em relação ao eixo das concentrações 

devido à combinação entre afinidade e efeitos estéricos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 2.11 Classes gerais de isotermas de adsorção segundo sua inclinação inicial (Sposito, 1984). 

 
 

     A curva H é um caso extremo da isoterma anterior. A intensidade da sua inclinação inicial caracte-

rística sugere uma alta afinidade da fase sólida pela substância adsorvida. Esta condição geralmente se 

deve a interações específicas ou do tipo van der Waals fortes. Moléculas orgânicas de grande massa mole-

cular e polímeros inorgânicos produzem este efeito em conseqüência de interações de van der Waals con-

sideráveis. 

Finalmente, a curva C é caracterizada por uma inclinação inicial que permanece constante, indepen-

dentemente da concentração do adsorbato, até um valor máximo de adsorção. Este tipo de isoterma ocorre 

quando existe uma partição constante da substância entre a região interfacial e uma solução externa, ou 
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quando há um crescimento proporcional da superfície adsorvente na medida em que aumenta o excesso de 

adsorbato.  

Os modelos tradicionais existentes para descrever as isotermas de adsorção no que diz respeito à afi-

nidade entre adsorbente e adsorbato e quantidades máximas adsorvidas são os de Langmuir , Freundlich e 

Temkin.  

O modelo de Langmuir supõe a formação de uma monocamada e que a energia de adsorção inde-

pende da superfície. Considera ainda os sítios de adsorção uniformes, isolados, e que as moléculas adsor-

vidas não sofrem interação mútua. A equação de Langmuir tem a forma: 

 

cK

cbK
Qads

.1

..


       

 

onde , Qads é a quantidade adsorvida (mg /g sólido), 

K é a inclinação inicial da isoterma e representa o coeficiente de afinidade,  

b é a quantidade máxima adsorvida (mg /g sólido), e 

c é a concentração residual de polímero na solução em equilíbrio (mg/L). 

 

A equação da isoterma de Freündlich, por sua vez, tem a forma: 

 

      

 

onde, A é o termo que mede a afinidade entre o adsorbato e a superfície e  é o parâmetro que se refere à 

heterogeneidade da superfície. 

A equação é empírica e corresponde a um modelo de adsorção no qual o termo de afinidade 

decresce exponencialmente com o aumento da taxa de adsorção. O parâmetro  reflete o grau de 

heterogeneidade da superfície; quanto mais homogênea a superfície mais próximo de 1 é o valor de .  

No modelo de Temkin o termo de afinidade decresce linearmente com o aumento da adsorção. 

Enquanto o modelo de Langmuir considera um valor constante para a energia de adsorção, o modelo de 

Temkin utiliza uma relação logarítimica que leva em conta a heterogeneidade da superfície adsorvente, 

sobre a qual, a energia de adsorção decresce na medida em que aumenta o recobrimento. A equação é 

complexa, mas, rejeitando-se os valores extremos de massa de adsorbato adsorvida (Qads), ela pode ser 

simplificada e adotar a forma:  

 

LogcQads   . 

cAQads .
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As isotermas de adsorção de anions sobre óxidos de ferro são freqüentemente do tipo Langmuir, 

enquanto que para a adsorção de cátions o modelo de Freundlich tem se mostrado mais conveniente (Cor-

nell & Schwertmann,1996).   

As mudanças observadas no formato das isotermas de adsorção de cadeias de diferentes poligli-

cóis em minerais da fração argila, na medida em que aumenta o PM das macromoléculas, foi estudado por 

Parfitt & Greenland (1970). Este comportamento se deve principalmente a mudanças conformacionais das 

macromoléculas. Parfitt et al.(1977) investigou ainda as isotermas de adsorção de ácidos húmicos sobre 

gibsita e goethita, em pH próximo ao do seu IEP, e encontrou um comportamento do tipo “não Langmuir” 

para altas concentrações de ácidos húmicos. Tipping et al. (1981) e Jardine et al.(1989) observaram a alta 

afinidade dos óxidos de ferro do solo por ácidos húmicos resultando em isotermas do tipo Freundlich. 

Murphy et al.(1990) relatou o mesmo comportamento para o recobrimento de hematita por alguns tipos de 

ácidos húmicos, e sugeriu uma interação hidrofóbica entre as cadeias para explicar a formação de multi-

camadas sobre a superfície mineral.  

         A modelização de processos de adsorção costuma contribuir efetivamente para o esclarecimento 

dos mecanismos de reação envolvidos. No entanto, não obstante o sucesso da modelização, é fundamental 

interpretar corretamente a diminuição de concentração de uma determinada substância em uma solução. 

Esta redução pode se dar devido a uma adsorção - acumulação líquida sobre uma interface - ou uma pre-

cipitação - acumulação de material resultante da formação de uma nova fase sólida - sobre a superfície do 

sólido pré-existente. Quando a dúvida persiste o fenômeno deve ser chamado de sorção. Segundo Sposito 

(1984), a concordância entre dados experimentais e uma equação modelo de isoterma de adsorção não 

fornece evidências sobre o mecanismo real de sorção. Portanto, a construção e a modelização de isotermas 

de adsorção não são suficientes para o esclarecimento de aspectos mecanísticos e para a identificação dos 

complexos superficiais formados. 

 

 

2.1.7 O comportamento ácido-base dos óxidos de ferro 

 

 
  Em condições ácidas os grupamentos funcionais dos óxidos de ferro adsorvem prótons, formando 

íons FeOH2
+
, facilmente trocados por outros ligantes. Em meio básico, um próton pode ser perdido des-

tes grupos resultando em sítios FeO
-
 superficiais (Parfitt et al., 1977). 

 Jurinak (1964), comparando a adsorção de água sobre hematita e goethita em diferentes tempera-

turas de ativação, investigou o comportamento dos óxidos em relação a adsorbatos apresentando uma ba-

sicidade maior do que a da água. Ficou caracterizada a maior acidez das hidroxilas da goethita em relação 

às da hematita. 
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O ganho ou perda de prótons dos óxidos de ferro, para uma solução de determinada força iônica, 

pode ser descrito pelas constantes de acidez: 

 

Fe-OH2
+
    Fe-OH  +  H

+
                              

}{

]}[{

2

1.





FeOH

HFeOH
K a

S
 

e 

Fe-OH  +  OH
-
      Fe-O

-
   +  H2O                 

}{

]}[{
2.

FeOH

HFeO
K a

S


  

 

onde, { } representa concentrações das espécies superficiais em mol/kg de sólido e [ ] se refere a concen-

tração de soluto em mol/L. 

 A carga superficial da goethita, -FeOOH, pode ser calculada por uma curva experimental de 

titulação de uma suspensão do mineral. O titulante deve ser uma solução de NaOH (de concentração cb em 

mol/L), ou uma solução de HCl (de concentração ca em mol/L), em condições de força iônica constante, 

mantida por um eletrólito inerte (p.ex.NaClO4 ou KNO3). Para qualquer ponto da curva pode-se escrever: 

 

ca – cb  +  [OH
-
]  -  [H

+
]  =  [ Fe-OH2

+
]  -  [ Fe-O

-
], 

 

onde, [ ] indica a concentração dos íons OH
-
 ou H

+
 e da espécie superficial  Fe-O

-
  em mol/L,  [ Fe-

OH2
+
] = a. { Fe-OH2

+
} e  a = densidade do sólido (kg/L). 

A carga superficial média (Q), ou seja, a fração da carga total devida aos íons OH
-
 ou H

+
, pode ser 

calculada como função do pH pela diferença entre a quantidade total de ácido ou base adicionada e as 

concentrações de equilíbrio de OH
-
 e H

+
, para uma determinada concentração (kg/L) de óxido  

na suspensão: 

 

  (ca – cb  +  [OH
-
]  -  [H

+
]) / a  =  { Fe-OH2

+
}  -  { Fe-O

-
} = Q, 

 

onde Q é a carga superficial média  em mol.g
-1

. 

 

Se a área específica superficial (s) do sólido é conhecida, a carga superficial  (C/m
2
) pode ser 

calculada: 

 

 = Q.F.s
-1

= F(H
+ 

 -  OH
-
), 
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onde, F é a constante de Faraday (96490 C/mol) e H
+ 

 e  OH
-
 , expressos em mol.m

-2 
, são, respectiva-

mente, a densidade de “adsorção” dos íons H
+
 e OH

-
 (Stumm, 1992). 

O cálculo das constantes de acidez superficial Ka.1
S
 e Ka.2

S
 é possível se considerarmos que no 

meio existem cinco espécies, Fe-OH2
+
, Fe-OH, Fe-O

-
, H

+
 e OH

-
, e que: 

1. as espécies estão inter-relacionadas pelas constantes de acidez superficial e pelo produto iônico da 

água (KW),  

2. ca -  cb =  [Fe-OH2
+
]  -  [ Fe-O

-
]  +   [H

+
]  -  [OH

-
], 

3. [Fe-OHTOT]  = [Fe-OH2
+
]  +  [ Fe-OH]  +  [ Fe-O

-
], 

4. para pH< pHPCZ  ,  Q  {Fe-OH2
+
}   e  

para pH> pHPCZ  , Q  {Fe-O
-
}, 

 

assim,  

Q

HQFeOH
K TOT

a
S ])[}({

1.


        para pH< pHPCZ 

 

 

)}({

].[
2.

QFeOH

HQ
K

TOT

a
S






       para pH> pHPCZ  . 

 

 

 

2.1.8 Ponto de carga zero (PCZ) e ponto isoelétrico (IEP) 

 

Pontos de carga zero (PCZ) são valores de pH para os quais a carga superficial dos sólidos é nu-

la. Para um valor de pH menor do que o PCZ a carga é positiva, e para um valor de pH maior do que o 

PCZ, ela é negativa. Freqüentemente o termo IEP (ponto isoelétrico) também é empregado na literatura 

para designar condições de carga nula sobre partículas coloidais. No entanto, os dois termos traduzem 

conceitos diferentes. O IEP representa o pH no qual cargas positivas e negativas da superfície se anu-

lam. O PCZ corresponde à ausência de cargas (Jolivet, 2000). A diferença entre eles reside no número 

de sítios ionizados quando a carga se anula, ou seja, na força relativa dos ácidos MOH e MOH2
+
 e das 

bases MOH e MO
-
. No caso dos óxidos de ferro, a fração de sítios ionizados é pequena e a utilização do 

termo PCZ é mais adequada. 

A carga superficial do óxido da suspensão natural estudada será considerada como resultante de 

processos de troca de prótons envolvendo as hidroxilas superficiais da goethita em meio aquoso. Neste 
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caso o PCZ pode ser denominado ponto de carga líquida do próton (PZNPC) (Parks, 1967). Os pontos de 

carga zero de óxidos compostos estão relacionados com os valores de seus constituintes e das respectivas 

áreas superficiais específicas (Guedes , 2003; Cornell & Schwartmann, 1996; Parks, 1967). 

Considerando a expressão do cálculo da carga superficial () da goethita, tem-se que no PCZ, 

{ Fe-OH2
+
}  =  { Fe-O

-
}  e,  portanto,  H

+ 
 =  OH

-
. Este valor pode ser determinado graficamente utili-

zando-se um diagrama de pH em função da carga média superficial (Q), para uma concentração de óxido 

em suspensão pré-fixada. 

 A adsorção de compostos sobre a superfície dos óxidos de ferro afeta sua carga superficial. Os di-

ferentes tipos de interação entre íons em solução e a superfície, em função do pH da solução (quimissor-

ção ou fisissorção), são perceptíveis pela variação de mobilidade eletroforética (mE) das partículas sus-

pensas. A mobilidade das partículas é definida pela relação  

 

mE = vE / E, 

 

onde, vE é a velocidade de deslocamento das partículas e E o gradiente de potencial do campo elé-

trico. De acordo com a carga das partículas, seu deslocamento se dá num sentido ou em outro. Quando o 

pH = IEP, a mobilidade eletroforética é nula.  

Medidas eletroforéticas de potencial zeta das partículas remanescentes no sobrenadante após a 

adição de agentes coagulantes permitem identificar este efeito e auxiliar na interpretação dos meca-

nismos de adsorção.  Parfitt (1976) sugeriu um teste bastante sensível para identificar a presença de 

espécies adsorvidas sobre a interface óxido metálico/suspensão aquosa, que se baseia na comparação 

entre valores de PCZ obtidos por titulação potenciométrica e o IEP resultante de medidas eletroforéti-

cas. Segundo o autor a não concordância entre os valores significa que existem espécies adsorvidas. O 

estudo do efeito do CO2 sobre a goethita ilustra bem a diferença entre o PZC (medida potenciométr i-

ca) e o IEP (medida eletroforética) do mineral. Amostras de goethita expostas ao ar e outras purgadas 

com nitrogênio gasoso durante dois meses apresentaram o mesmo valor de IEP, enquanto que o PZC 

sofreu um acréscimo de uma unidade de pH no caso da amostra livre de CO2. Os autores (Zeltner & 

Anderson, 1988) provam que tal deslocamento não está associado à contaminação da goethita por 

cátions, o que normalmente explica reduções no PZC de óxidos minerais, mas sim, devido a um pro-

cesso de adsorção química do dióxido de carbono sobre a sua superfície. Tal quimissorção provoca 

uma redistribuição de cargas na face exposta que afeta o equilíbrio ácido-base superficial e se reflete 

no meio aquoso adjacente (variação do PZC). Ao mesmo tempo, a redistribuição de cargas não afeta a 

carga líquida da partícula o que é responsável pela invariância do IEP.  
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2.1.9. Comportamento magnético  

  

O comportamento de pequenas partículas magnéticas é geralmente diferente do comportamen-

to da matriz cristalina. Ele depende das dimensões das partículas e pode ser influenciado por proces-

sos superficiais ou por interações interpartículas. 

A energia de anisotropia magnética é uma medida da energia necessária para variar a direção 

do vetor de imantação e é proporcional ao volume da partícula. Se a dimensão das partículas é  inferi-

or a 20-50 nm, a partícula é um monodomínio magnético. A energia de anisotropia para part ículas 

inferiores a 10 m pode ser comparada à energia térmica. Nestas condições, o vetor imantação varia 

de direção aleatoriamente e tem-se a relaxação supermagnética. 

A energia de anisotropia apresenta diferentes componentes. Para um cristal macroscópico as 

contribuições mais importantes são a anisotropia magneto-cristalina e a de forma. A diferença de si-

metria entre os átomos da superfície do cristal e aqueles internos gera um outro tipo de anisotropia 

magnética. Esta anisotropia, desprezível em cristais de grandes dimensões, pode se tornar importante 

para nanopartículas; ela vai depender da geometria da superfície e da presença de espécies adsorvi-

das.  

Quando as partículas estão próximas, seus momentos magnéticos interagem e esta interação 

depende fortemente dos fenômenos de interface. As interações dipolares magnéticas ( k.T) não são 

suficientes para afetar a agregação das partículas como as interações eletrostáticas( 10 k.T), mas 

propiciam acoplamentos magnéticos que afetam a relaxação supermagnética (Jolivet, 1994). 

A adsorção de diversos íons ou moléculas modifica a anisotropia superficial do sistema e as 

interações interpartículas, pois, no interior dos agregados, as superfícies são separadas por contra-

íons, espécies adsorvidas e água de hidratação. O acoplamento de spins entre superfícies desaparece 

na medida em que a afinidade entre as espécies adsorvidas e a superfície aumenta. Os acoplamentos 

magnéticos diminuem paralelamente ao crescimento das constantes de afinidade dos complexos for-

mados. No caso de íons que são fortemente complexantes em relação aos óxidos de ferro, como fosfa-

to e citrato, ocorre a formação de complexos superficiais paramagnéticos que, nos espectros, manifes-

tam-se pelo aparecimento de um dupleto quadripolar que se superpõe ao componente magnético. 

A Figura 2.12  mostra o abaixamento do acoplamento magnético que se dá segundo a seqüên-

cia  

 

NO3
- 
< SO4

2-
 <HCitr

2-
< HPO4

-
, 

 

paralela à complexação crescente dos íons férricos (Jolivet, 1994). 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 11, 175p. 

 

 

41 

 

Figura 2.12. Espectros Mössbauer (290K) de -Fe2O3 em pó floculado 

por diferentes ácidos (Jolivet, 1994). 

 

A espectroscopia no Mössbauer permite também verificar o poder hidrolisante das hidroxilas su-

perficiais de óxidos de ferro. No caso da adsorção de íons Fe(III) sobre a hematita -
56

Fe2O3, como o isó-

topo do 
56

Fe é silencioso neste tipo de espectroscopia, o espectro dos íons 
57

Fe(III) adsorvidos não é per-

turbado pelo das partículas. Em pH 2,5, a superfície do óxido é positivamente carregada e os íons férricos 

estão em solução sob a forma de íons hexahidratados (70%) e espécies complexas polihidroxiladas. O 

espectro Mössbauer, constituído por um sexteto, mostra que todas as espécies estão em interação magnéti-

ca com os íons do substrato; os parâmetros deslocamento isomérico e campo hiperfino médio dos íons 

adsorvidos são muito semelhantes aos da hematita massiva. Na camada adsorvida os íons ocupam posi-

ções características da hematita, como se a camada fosse um prolongamento da estrutura cristalina do 

adsorbente. Nestas condições de acidez do meio, os íons são hidrolisados pelas hidroxilas superficiais e 

sofrem quimissorção sobre o óxido. Em condições de pH igual a 6 o espectro da suspensão não apresenta 

nenhum sinal, mas quando o sedimento é seco ele apresenta um intenso dubleto quadripolar acompanhado 

de um fraco componente magnético; há, neste caso, formação de um gel férrico que é adsorvido fisica-

mente sobre o substrato sem estabelecer ligações químicas fortes. Em pH igual a quatro, os dois mecanis-

mos descritos são atuantes (Jolivet, 1994).  
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2.2 PARTÍCULAS COLOIDAIS 

 

2.2.1 A estabilidade das partículas  

 

Partículas são consideradas coloidais quando suas dimensões encontram-se numa faixa que vai de 

1 nm a 1 m. Esta faixa não é rígida, mas o limite superior de 1 m é muito conveniente e na prática fun-

ciona como faixa de demarcação: abaixo deste valor a razão entre área superficial e volume das partículas 

torna-se considerável e fenômenos interfaciais como a adsorção assumem um papel importante. 

Colóides que permanecem por longos períodos de tempo como partículas discretas são considera-

dos estáveis e aqueles cujas partículas tendem a formar grandes agregados são considerados instáveis. O 

processo através do qual partículas formam agregados é, muitas vezes, chamado indiscriminadamente de 

coagulação ou floculação. No entanto, os dois termos não são sinônimos. Na indústria de tratamento de 

água coagulação se refere à estabilização química de partículas com a formação de pequenos agregados ou 

coágulos; floculação é o processo subseqüente segundo o qual pequenos agregados formam grandes flocos 

sob a influência de condições hidrodinâmicas apropriadas. 

Flocos resultam da colisão entre partículas que ocorre basicamente de duas formas: 

- pelo movimento Browniano, também chamado de floculação pericinética. Neste caso as coli-

sões resultam do movimento caótico das partículas. Smoluchowski (1917, em Gregory 1977), 

adotando um modelo simplificado, propôs uma cinética de segunda ordem para descrever o 

processo. Portanto, para o cálculo da taxa de floculação tem-se:  

 

-dN/dT = kf N
2 

 

onde,  N é a concentração das partículas e kf a constante de velocidade. 

- pelo movimento induzido por gradientes de velocidade aplicados, designado por floculação 

ortocinética. A agitação branda de uma suspensão usualmente provoca efeitos intensos sobre 

a taxa de floculação em virtude do aumento da taxa de colisão entre partículas. Segundo Smo-

luchowski, supondo que cada colisão resulte num choque efetivo, a taxa de floculação seria 

dada pela expressão: 

  

-dN/dT = (2/3) G d
3
 N

2 

 

onde, G é o gradiente de velocidade e d o diâmetro das partículas. 
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Neste caso, na medida em que as partículas colidem e formam agregados maiores, a probabilidade 

de novas colisões aumenta, enquanto, ao mesmo tempo, a concentração das partículas diminui. Um aspec-

to importante da floculação ortocinética é que, para um determinado gradiente de velocidade, o diâmetro 

do floco aumenta até um valor limite.  

Uma forma prática de aumentar a taxa de floculação é aplicar velocidades altas inicialmente por 

curtos períodos de tempo e depois, reduzir a velocidade para que os flocos cresçam. 

O contato entre duas partículas coloidais depende também da natureza da partícula: 

 Colóides hidrofílicos como proteínas, amido e ácidos húmicos são termodinamicamente está-

veis e persistem em suspensão indefinidamente. Sua floculação ocorre somente por mudanças 

de solubilidade, ocasionadas, por exemplo, por mudanças de temperatura, pela adição de 

grandes quantidades de sais (salting out) ou pela adição de pequenas dosagens de íons ou mo-

léculas que formam complexos insolúveis com as macromoléculas. 

 Colóides hidrofóbicos como partículas de argila ou óxidos metálicos, insolúveis em água, 

permanecem estáveis em virtude de suas cargas elétricas superficiais. Estas cargas sofrem re-

pulsão eletrostática mútua e impedem a aproximação entre as partículas. A teoria que explica 

a estabilidade de colóides hidrofóbicos foi desenvolvida por Deryagin & Landau, e por Ver-

wey & Overbeek, e é conhecida como teoria DLVO (Verwey; Overbeeck ,1948 em Gregory, 

1977). Segundo esta teoria a colisão efetiva entre duas partículas depende da superação de 

uma barreira de energia potencial que se manifesta entre elas. 

 

 

2.2.2 A teoria DLVO 

 

Esta teoria, essencialmente, faz um balanço entre dois tipos de interações sofridas pelas 

partículas: repulsão eletrostática e forças atrativas de van der Waals. O efeito combinado destas 

duas forças sobre a energia potencial das partículas em função da distância entre elas é mostrado 

na figura abaixo. 

 

Figura 2.13 -  Energia de interação entre partículas esféricas separadas por uma distância d (Gregory, 1977). 
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Quando a repulsão excede a atração, o que ocorre para a maioria das distâncias de separação, a 

energia total é representada por uma curva que apresenta uma barreira de energia potencial que deve ser 

superada antes da real colisão entre partículas. Se a energia da colisão não é suficiente para ultrapassar a 

barreira, não ocorre agregação e as partículas constituem uma suspensão estável. Se a barreira energética é 

removida, a repulsão não se manifesta, e a floculação se passa. 

 Uma suspensão de partículas coloidais apresenta uma carga global nula, já que a carga superfi-

cial das partículas é exatamente balanceada por um número equivalente de contra-íons da solução com 

cargas opostas às das partículas. O conjunto constituído pelas cargas superficiais das partículas e as cargas 

dos contra-íons associados é denominado dupla camada elétrica.  

O problema de como se dá distribuição da carga elétrica e do potencial na vizinhança de uma in-

terface carregada foi investigado por Gouy (1910) e Chapman (1913) ( em Gregory, 1977) de uma forma 

simplificada. Já o modelo proposto por Stern em 1924 ( em Gregory, 1977)  para a dupla camada elétrica, 

mais elaborado, supõe a possibilidade de fixação de íons sobre a interface (adsorção específica) e a inclu-

são de um plano (plano de Stern) de espessura  que delimita a distância máxima de aproximação dos 

contra-íons. O aumento da força iônica da suspensão resulta na redução do potencial elétrico na interface 

sólido/suspensão, na diminuição da espessura da camada difusa, e no abaixamento da barreira energética 

(Figura 2.13. b).  

As propriedades elétricas das partículas podem ser medidas experimentalmente por técnicas ele-

trocinéticas; entre elas a mais conveniente se baseia numa medida eletroforética. A medida da velocidade 

das partículas carregadas permite o cálculo de sua mobilidade eletroforética (mE). Esta, por sua vez, pode 

ser relacionada com o potencial elétrico no plano de cizalhamento entre a partícula e a solução. Este plano 

separa a partícula, com sua atmosfera carregada, das moléculas do solvente, durante o seu deslocamento. 

O potencial elétrico relativo ao plano de cizalhamento representado pelo símbolo  é denominado Poten-

cial Zeta (PZ). A localização exata deste plano não é definida, no entanto, considera-se que ele pratica-

mente coincide com o plano de Stern. Assim o PZ pode ser tomado aproximadamente como o potencial 

que controla a repulsão elétrica entre partículas coloidais (Gregory, 1977). O Potencial Zeta () e a mobi-

lidade eletroforética (mE) das partículas se relacionam através da equação de Smoluckoski modificada por 

Hückel descrita no Capítulo 3, item 3.2.14. 
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2.3. COAGULANTES E FLOCULANTES 

 

2.3.1 O processo de coagulação/floculação 

 

No tratamento de águas, a remoção do material particulado suspenso é de extrema importância, 

principalmente, em virtude do rigor dos padrões de turbidez para consumo humano, e, do reconhecimento 

de que partículas suspensas em águas naturais constituem veículos de transporte de contaminantes orgâni-

cos e inorgânicos, de compostos responsáveis pelo sabor, odor e coloração da água e de agentes microbia-

nos patogênicos (Raghuwanshi et al, 2002). 

Processos convencionais de tratamento de águas envolvem coagulação, floculação, sedimentação 

e filtração. A agitação mecânica, seguida da adição de um coagulante, reduz as forças repulsivas entre 

partículas em suspensão, favorecendo a colisão interpartículas e permitindo a sua desestabilização pela 

formação de coágulos. Esta etapa regida por um mecanismo eletrostático é denominada coagulação. A 

floculação, em contraste com a coagulação, age por um mecanismo químico de formação de pontes. A 

atração eletrostática pode estar totalmente ausente na floculação ou no máximo desempenhar um papel 

coadjuvante nas interações químicas específicas entre as partículas e as cadeias poliméricas (La Mer et al., 

1963). As partículas desestabilizadas pela ação do coagulante podem se agregar em flocos, por meio de 

mecanismos de transporte, tais como o movimento Browniano, força da gravidade ou convecção forçada 

do fluido. 

De uma forma geral a coagulação do material finamente dividido disperso em suspensões naturais 

é afetada por propriedades da água tais como sua temperatura, alcalinidade, COT (carbono orgânico total) 

e pH, por parâmetros operacionais que afetam as condições hidrodinâmicas do meio, e pela presença e 

natureza do agente coagulante e sua dosagem.  

 

2.3.2 Sais de alumínio 

 

Os coagulantes químicos mais empregados no tratamento de água são os sais de alumínio em vir-

tude de sua eficácia e baixo preço. Entre eles, o Al2(SO4)3 (alúmen), o WAC (cloro-sulfato de alumínio 

parcialmente hidrolisado) e o PAC (policloreto básico de alumínio) são os mais amplamente utilizados 

(Masion, 1993; Okuda et al.,1999,2001a).  O emprego de compostos de alumínio no tratamento de água 

aumenta a concentração de alumínio no produto final e este fato é altamente questionável, em virtude dos 

efeitos tóxicos potenciais do alumínio. 

Durante muito tempo o alumínio foi considerado inerte do ponto de vista biológico. Somente após 

os anos setenta sua toxidez começou a ser motivo de preocupação (Masion, 1993). Os primeiros relatórios 



Guedes, C.D. , 2004  Coagulação/Floculação de Águas Superficiais de Minerações de Ferro de Turbidez Elevada. 

 

 

46 

publicados pela EACN (European Air Chemistry Network) sobre chuvas ácidas e as conseqüentes acidifi-

cação das águas naturais e mobilização do alumínio na forma iônica, mostraram que os riscos potenciais 

oferecidos pelo metal eram agravados pelo aumento das emissões de óxidos de enxofre e nitrogênio pelas 

indústrias e seu transporte por longas distâncias (Figura 2.14). As fontes de intoxicação pelo alumínio são 

numerosas: ingestão de alimentos, águas de distribuição contendo alumínio, utensílios domésticos que 

liberam o metal, aparelhagens médicas com componentes de alumínio do tipo equipamentos de hemodiáli-

se, etc. 

 

Figura 2.14.  Mecanismo de liberação do alumínio nas águas dos rios (Masion, 1993) 
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Efeitos, tais como danos para culturas vegetais (Qureshi & Malmberg, 1985), suspeitas de caracte-

rísticas carcinogênicas de seus resíduos (Malevialle et al, 1984), a associação estabelecida nos anos seten-

ta entre este metal e o mal de Alzheimer (Crapper et al, 1973; Miller et al, 1984; Martyn et al, 1989), rela-

tos de ocorrência de encefalopatias e desmineralização dos ossos em pacientes submetidos à diálise (Let-

terman & Driscoll, 1988) tornam o alumínio um elemento potencialmente perigoso para a saúde pública. 

Outros aspectos desvantajosos dos sais de alumínio no tratamento de águas são o grande volume de lodo 

gerado e o acentuado aumento da acidez do meio tratado. 

 

 

2.3.3 Polieletrólitos 

 

Polímeros orgânicos sintéticos ou naturais são freqüentemente usados em substituição aos coagu-

lantes inorgânicos tradicionais para promover a sedimentação do material particulado presente em águas. 

O uso de produtos naturais no tratamento de águas é praticado pelo homem desde a antiguidade: textos em 

sânscrito datados de 4.000 AC mencionam a utilização de um grande número de plantas para fins de clari-

ficação de águas. 

Os polímeros orgânicos atuam como agentes de desestabilização de colóides (coagulação) e de 

formação de pontes de ligação entre as partículas coloidais ou outras cadeias poliméricas (floculação), 

levando à formação de aglomerados mais fáceis de decantar ou filtrar. O emprego de polímeros tem-se 

revelado economicamente atrativo graças ao menor consumo de reagentes e à produção de um volume 

reduzido de lodo (Bolto et al, 1996; Crow, 1994; Dentel, 1991; Aguirre Júnior ,1985; The Nalco Water 

Handbook, 1988). As macromoléculas responsáveis pelo efeito coagulante apresentam uma grande especi-

ficidade e agem como agregantes no tratamento de águas residuárias e para consumo humano, assim como 

no condicionamento do lodo. Além destas vantagens, os coagulantes orgânicos são combustíveis e biode-

gradáveis (Guyot  et al, 1990). 

Compostos orgânicos como o amido e seus derivados, compostos de celulose, gomas de polissaca-

rídeos e proteínas apresentam efeitos importantes como auxiliares de coagulação e são denominados bio-

colóides, designação que compreende polímeros naturais que possuem cargas elétricas ou sítios ionizáveis 

(Tabela 2.2). 

Os coagulantes naturais de origem vegetal e mineral foram intensamente utilizados antes do ad-

vento dos sais químicos, mas, por falta de maior aprofundamento científico sobre o seu mecanismo de 

atuação e eficácia, sucumbiram à modernidade, e tiveram seu uso limitado às regiões rurais de países em 

desenvolvimento (Ndabigengesere & Narasiah., 1998a,1988b). A partir dos anos 80 e 90 verificou-se um 

ressurgimento do interesse em relação a estes compostos naturais para tratamento de águas.  
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Tabela 2.2 Tipos de polieletrólitos (Stumm, 1992) 

 
 

Os mecanismos de desestabilização e floculação promovidos por polieletrólitos dependem da 

sua adsorção sobre a interface sólido/líquido. Os polímeros neutros são adsorvidos parcialmente sobre 

as superfícies das partículas, formando volteios (loops, boucles) entre os sítios de adsorção e as suas 

extremidades. Se estas extremidades, no entanto, apresentam grupos funcionais bastante reativos, elas 

podem vir a interagir com outras partículas. As partículas passarão então a estar ligadas entre si fo r-

mando um agregado denominado floco. Tem-se, neste caso, um mecanismo de floculação por forma-

ção de pontes. Quando os polímeros constituem polieletrólitos que possuem cargas opostas àquelas 

dos colóides, as interações eletrostáticas predominam e são responsáveis por uma forte adsorção do 

polímero em múltiplos pontos de ancoragem que resulta num “achatamento” da macromolécula sobre 

a superfície sólida. O número de macromoléculas adsorvidas é limitado: centenas, dezenas ou eventu-

almente apenas uma. A superfície resultante da partícula, após adsorção, lembra um mosaico onde se 

alternam regiões com cargas positivas e negativas. Trata-se, neste caso, de um mecanismo de neutra-
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lização de cargas, no qual a  cationicidade do  polímero ()  desempenha  um  papel  importante.  Os 

dois processos descritos constituem  casos  limite;  na   prática, na  maioria  das  vezes,  têm-se  situa-

ções   intermediárias  com a intervenção dos dois tipos de mecanismos. No entanto, qualquer que seja 

o caso, a adição de excesso de polímero acarreta uma reestabilização da suspensão. Ou seja, as part í-

culas desestabilizadas inicialmente se redispersam e voltam a constituir uma suspensão estável 

(Guyot  et al, 1990). 

 A estabilização de colóides por adsorção de polieletrólitos aniônicos é freqüentemente de s-

crita na literatura (Yokoyama et al., 1988, 1989). No entanto, no caso de óxidos minerais, proble-

mas associados à lixiviação de cátions presentes nos óxidos, formando complexos insolúveis com 

os polieletrólitos aniônicos desaconselham a seu uso (Dupont et al, 1994; Böhmer et al, 1994). Os 

polieletrólitos catiônicos são menos afetados pelos cátions eventualmente presentes, e seu uso me-

rece maior atenção (Böhmer et al, 1995; Durand-Piana, et al 1987; Wang,. & Audebert, 1987).  

A carga da cadeia polimérica não apenas influencia a interação grupo reativo/interface, mas 

também a interação entre segmentos poliméricos carregados. Com o aumento da densidade de carga 

das cadeias poliméricas, a energia de adsorção aumenta e grandes quantidades são adsorvidas. No 

entanto, a partir de um certo ponto esta tendência é contrariada pela repulsão entre grupos laterais 

do polímero, o que inibe a adsorção. Este fenômeno é responsável pela tendência apresentada por 

polieletrólitos densamente carregados de sofrerem adsorção em uma conformação “achatada” ( flat 

conformation). Talvez seja também a razão por que, em alguns casos, um aumento da carga super-

ficial do polieletrólito leva a um decréscimo de sua adsorção (Chibowski, 1990). O trabalho de 

Guyot et al (1990) mostrou a evolução do plateau das isotermas de adsorção de copolímeros 

(AM/CMA) de acrilamida (AM) e um monômero catiônico (CMA) sobre sílica, em função da cati-

onicidade  (variando de 1 a 100%) e da massa molecular média do copolímero. A cationicidade ou 

taxa de monômeros catiônicos do copolímero foi calculada pela expressão:  

 

 (%) = ( [monômero catiônico] / [monômero não-iônico] + [monômero catiônico]) x 100 

 

A Figura 2.15 apresenta isotermas de adsorção de copolímeros de diferentes PM em função de sua 

cationicidade. A figura permite observar que o valor do plateau praticamente independe do PM do polí-

mero quando ele é fortemente iônico, e que o plateau cresce com o PM, quando o polímero é neutro ou 

fracamente iônico. 
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Figura 2.15. Isotermas de adsorção de copolímeros (AM/CMA) em função da cationicidade , 

para polímeros de diferentes PM (Guyot et al, 1990). 

 

Para uma mesma massa molar, o máximo de adsorção varia fortemente com a cationicidade (). 

Este comportamento é observado em diferentes absorbentes. Quando a cationicidade é elevada ( superior 

a 20-30%) a adsorção se passa como se cada macromolécula fixada sobre partículas constituísse uma regi-

ão do espaço de carga global positiva limitando a aproximação de outras cadeias e resultando numa fraca 

tendência global de adsorção.  

A adsorção de um polímero não-iônico, a poliacrilamida (PAM), sobre diferentes óxidos foi estu-

dada por Lee e Somasundaram (1989).  No caso de partículas de hematita a adição de quantidades cres-

centes do polímero, em pH abaixo do PZC do óxido, provoca uma redução do seu PZ de cerca de +28 mV 

até um valor constante de 6 mV, sugerindo que houve um recobrimento da superfície do óxido pela ma-

cromolécula não-iônica. A interação entre o polímero e a superfície hidroxilada dos óxidos provavelmente 

se deve a ligações de hidrogênio entre o grupo eletronegativo C=O da amida que se porta como base en-

quanto que a hidroxila superficial se porta como ácido. Tanto hidroxilas não-ionizadas quanto aquelas 

protonadas agem como doadores de prótons neste tipo de interação, como mostra o esquema abaixo: 

  

                                                                   - (CH-CH2)- 

                                                                          

                                MOH/MOH2
+
 
..........

O = C 

                                                                          

                                                                        NH2 
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Assim, a acidez/basicidade dos grupos funcionais do polímero em relação aos grupos OH superficiais dos 

óxidos determina os pontos de ancoragem das moléculas adsorvidas. Os autores concluíram que ligações 

de hidrogênio são as forças determinantes da adsorção de polímeros e que tanto hidroxilas positivas quan-

to neutras portam-se como sítios de adsorção. 

 

 

2.3.4 Proteínas 

 

Proteínas são polímeros de condensação em que as unidades moleculares fundamentais são ami-

noácidos, que se combinam de acordo com a reação apresentada na Figura 2.16. 

 

 

 

Figura 2.16 Esquema representativo da reação entre dois -aminoácidos formando um polipeptídeo. 

 
 

O grupo que se repete, delimitado pela caixa na Figura 2.16, é denominado peptídeo. Grandes 

cadeias poliméricas contendo estes grupos freqüentemente adotam a forma de uma -hélice com 3,6 

unidades por volta e com ligações hidrogênio dispostas paralelamente ao eixo helicoidal (Lehninger, 

1975). 

A carga superficial (0) em proteínas macromoleculares resulta de dissociação eletrolítica ou da 

hidrólise de grupos funcionais que fazem parte dos aminoácidos constituintes. Os grupos funcionais mais 

comuns, na sua forma neutra e carregada, com as respectivas constantes intrínsecas de dissociação do 

próton (pKi) são apresentados na Figura 2.17. 

Proteínas básicas são pouco comuns. Assim, a maior parte das proteínas naturais é constituída por 

espécies carregadas negativamente em condições de pH da água do mar. As cargas de proteínas macromo-

leculares podem ser estudadas pelo comportamento eletroforético de partículas sólidas que sofreram ad-

sorção específica de proteínas. Em condições de grandes concentrações de proteínas a influência do subs-

trato é desprezível (Parks, 1975). 
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Figura 2.17. Grupos funcionais de proteínas e as respectivas constantes 

intrínsecas de dissociação do próton (Tanford em Parks, 1975). 

 

 
 

Quando proteínas são adsorvidas sobre partículas coloidais elas alteram a carga superficial das 

partículas. O efeito depende do tamanho e da conformação espacial da macromolécula e pode levar tanto à 

estabilização quanto à desestabilização da dispersão coloidal. A alteração do potencial elétrico superficial 

das partículas se deve tanto a efeitos estéricos quanto eletrostáticos. No caso de proteínas ocorre uma 

combinação dos dois efeitos, ou seja, as interações são eletrostéricas (Johnson & Matijevic, II, 1992). 

Ainda, segundo Johnson (1992), o equilíbrio ácido-base de proteínas contribui significativamente 

para sua adsorção em diferentes condições de pH. O seu ponto isoelétrico é afetado pelos valores de  pKi  

de seus aminoácidos formadores. A lisozima, por exemplo, tem muitos resíduos arginina, lisina e tirosina 

e portanto, um alto IEP da ordem de 11. Toldo (1997) é autor de um programa de computador (disponível 

em http://bioinformatics.org./JaMBW/3/1/6) que permite a construção de gráficos para determinação do 

ponto isoelétrico de polipeptídeos a partir do seqüenciamento de seus resíduos. 

O comportamento de proteínas na interface sólido/água é importante em relação a inúmeras ques-

tões de natureza biológica tais como a purificação de enzimas por métodos de adsorção, o efeito da adsor-

ção em superfícies sólidas sobre as atividades enzimáticas e imunonológicas e o efeito da superfície ad-

sorvente sobre a velocidade de formação de coágulos, denominada tempo de coagulação (Bruck et al, 

http://bioinformatics.org./JaMBW/3/1/6
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1973; Lyman et al, 1965). Do ponto de vista biogeoquímico o comportamento de proteínas adsorvidas 

sobre sólidos é fundamental no estudo da evolução da vida. O interesse em relação à adsorção diz respeito 

especialmente à extensão da interação com superfícies de diferentes naturezas e às mudanças de configu-

ração das macromoléculas induzidas por estas superfícies (MacRitchie, 1972). 

Mecanismos diversos podem participar do processo de adsorção de aminoácidos ou seus polí-

meros (proteínas) sobre minerais do solo, os principais são: 1) adsorção física ou forças de van der 

Waals, 2) adsorção química ou troca de ligantes, 3) ligações de hidrogênio e 4) formação de complexos 

de coordenação. Dois destes mecanismos apresentam especial interesse neste trabalho. Primeiramente, 

aquele envolvendo troca de ligantes, já que, segundo Stevenson (1994), a adsorção de aminoácidos so-

bre minerais da fração argila ocorre através de troca de cátions abaixo do ponto isoelétrico do composto 

(Figura 2.18). 

 

Figura 2.18. Esquema de reação de troca de ligantes ou adsorção química de 
aminoácidos sobre minerais da fração argila do solo. 

 

O segundo mecanismo igualmente importante envolve ligações hidrogênio. Estas são geralmen-

te mais fracas que as ligações iônicas ou covalentes, mas, mais fortes que ligações de van der Waals. As 

ligações hidrogênio assumem papel relevante no estudo da retenção de herbicidas pelo solo. O grupo de 

herbicidas designado por s-triazinas apresenta um espectro no infravermelho muito semelhante ao es-

pectro dos grãos da Moringa oleífera, pois ambas as espécies apresentam na sua estrutura grupos do 

tipo guanidino R-NH-(C=NH2
+
)-NR

‟ 
R. Estes compostos podem estabelecer ligações hidrogênio com as 

hidroxilas superficiais de óxidos metálicos presentes no solo através dos grupos amina. Herbicidas que 

apresentam carbonilas em sua estrutura (p.ex. fenilcarbamatos e uréias susbstituídas) também podem 

interagir com os grupos OH dos óxidos por ligações hidrogênio envolvendo suas carbonilas (Stevenson, 

1994). 
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MacRitchie (1972) estudou aspectos quantitativos e de reversibilidade da adsorção da soro albu-

mina bovina (BSA) sobre dois tipos de sílica, hidrofóbica e hidrofílica. A adsorção foi maior sobre a su-

perfície hidrofóbica, como esperado, em virtude do maior abaixamento da energia livre do sistema em 

conseqüência da diminuição de interações repulsivas entre os grupos não-polares do polímero e as molé-

culas de água. A isoterma de adsorção de BSA sobre sílica hidrofílica apresentou rapidamente uma situa-

ção de pseudo-equilíbrio: em condições de pH de máxima adsorção (5,5), a quantidade adsorvida (mg/g 

sílica) manteve-se constante e independente da concentração de equilíbrio da proteína em solução. Tal 

comportamento, relativamente freqüente em reações de adsorção de polímeros, dá margem a uma interpre-

tação enganosa de que ocorreu uma real adsorção. Segundo o autor, na realidade, ocorreu a coagulação da 

proteína sobre a monocamada fracamente adsorvida sobre a superfície. As moléculas do polímero que se 

aproximam da superfície hidrofílica não têm força suficiente para deslocar os coágulos, penetrar na inter-

face e contribuir para a construção de um filme espesso de adsorbato como o que se forma sobre superfí-

cies hidrofóbicas. Ainda, segundo MacRitchie, a adsorção de proteínas sobre interfaces sólido-líquido é 

um fenômeno essencialmente reversível. Bijsterbosch (1974) utilizou também dois tipos de sílica para 

investigar a adsorção de agentes tenso-ativos catiônicos através de isotermas de adsorção e propriedades 

eletrocinéticas das partículas. De uma forma geral, as isotermas apresentaram um aspecto sigmoidal (duas 

etapas) e a reversão de carga das partículas ocorreu em concentrações correspondentes à primeira etapa 

das isotermas. Esta etapa, portanto, correspondia à etapa de neutralização das cargas superficiais. Para as 

etapas posteriores as forças atrativas entre adsorbente e adsorbato seriam de outra natureza.  

Morrisey, em 1977, publicou um importante review sobre aspectos quantitativos e outros relacio-

nados à conformação de proteínas plasmáticas adsorvidas sobre sólidos. O trabalho menciona que a adsor-

ção de proteínas ocorre freqüentemente em duas etapas com constantes de afinidade diferentes. E, que o 

comportamento linear das isotermas de adsorção (segunda etapa), após o recobrimento total da superfície 

(primeira etapa), seria explicado pela formação de camadas múltiplas ou por mudanças conformacionais 

da macromolécula na superfície adsorbente. As interações proteína-proteína desempenhariam um papel 

bem mais relevante do que o da carga superficial dos substratos na definição da conformação final da pro-

teína.  

Um outro trabalho citado por Morrissey no seu review, descreve a adsorção de diferentes polipep-

tídeos sobre superfícies hidrofóbicas utilizando espectroscopia de reflexão no IV e propõe que a concen-

tração superficial de proteína adsorvida está relacionada com a intensidade da banda de amida I que se 

localiza em torno de 1650 cm
-1

 (Brash & Lyman  em Morrissey, 1977). A mesma técnica, utilizada em 

uma pesquisa que visava estudar a cinética da adsorção, permitiu afirmar que o processo é rápido e que as 

massas adsorvidas dependem mais do substrato do que do tipo de proteína. A massa de proteínas adsorvi-

da a partir de misturas mostrou-se inferior àquela observada em sistemas de um só componente. Outro 
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aspecto relatado diz respeito à conformação das macromoléculas: polímeros adsorvem sobre superfícies 

ligando-se por um único ponto de ancoragem ou por diversos segmentos reativos, formando volteios nas 

cadeias cujas extremidades se estendem em direção à solução. O tamanho e a distribuição destes volteios 

dependem do peso molecular do polímero e da energia de ligação superfície-segmento reativo. Condições 

de impedimento estérico manifestam-se freqüentemente em conseqüência de ligações cruzadas do tipo 

dissulfeto e de repulsões hidrofóbicas entre cadeias.  

Morrissey (1977) cita ainda dados termodinâmicos obtidos durante a adsorção de -globulina sobre 

sílica que sugerem que a primeira camada de proteína adsorvida sofre mudanças conformacionais na medida 

em que mais adsorbato é adicionado ao meio (Nyilas et al, 1974) Outros autores (Norde et al., 1973) usaram 

dados termodinâmicos de entalpia de adsorção para concluir que o valor medido representa a soma de uma 

série de contribuições originadas no deslocamento de moléculas de água da superfície do adsorbente ou da 

proteína adsorvida, em mudanças de estados de agregação, em ligações de íons ao substrato em conseqüên-

cia de variações de pH provocadas pela adsorção, e, de mudanças conformacionais.  

Kochua et al (1967, em Morrissey, 1977), utilizando titulações potenciométricas, concluíram que 

para baixos recobrimentos da superfície, as macromoléculas de -globulina adsorvidas sobre argilas se 

desdobram e se portam como se submetidas a um processo de desnaturação térmica; quando as concentra-

ções são elevadas tal mudança conformacional não é observada. Para baixas concentrações superficiais, a 

falta de competição por novos sítios de adsorção resulta numa conformação achatada para a proteína ad-

sorvida (Figura 2.19). Já, para um maior recobrimento superficial, as repulsões eletrostáticas entre seg-

mentos da cadeia levam a uma conformação mais direcionada para o seio da solução e com menos sítios 

de ancoragem sobre a superfície. As outras proteínas estudadas, soro albumina e protombina, não apresen-

taram o mesmo comportamento.  

 

Figura 2.19. Representação esquemática do efeito da concentração superficial da proteína sobre 

sua conformação. A representa a quantidade adsorvida, p é a fração de carbonilas da macromolécula 

ligadas e t a conformação estendida da proteína. (Kochua em Morrisey, 1977). 
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O review relata ainda outras técnicas utilizadas no estudo da adsorção de proteínas. A espectros-

copia na região do infravermelho permite que se detecte a interação do adsorbato com a superfície através 

de um deslocamento (shift) de cerca de 20cm
-1

da banda de amida I, relativa ao grupo carbonila cromóforo 

de proteínas. As diferenças de intensidade entre as bandas deslocadas e não-deslocadas, foram usadas por 

Morrisey & Stromberg (1974) para determinar a fração dos grupos carbonila de uma molécula adsorvida 

ligados diretamente com a superfície. O conhecimento da fração de carbonilas ligadas permite conclusões 

sobre mudanças conformacionais resultantes da competição por sítios superficiais reativos. Para diferentes 

polímeros o fato do pH relativo ao máximo de adsorção coincidir com o IEP das proteínas, ponto em que 

as repulsões são mínimas, evidencia, segundo os autores, a importância das interações eletrostáticas prote-

ína-proteína. 

Brynda et al (1986) estudaram o comportamento de proteínas na interface sólido/solução aquosa e 

concluíram que um modelo de Langmuir não é adequado para a isoterma de adsorção. O modelo implica 

em um processo reversível, o que, segundo os autores não ocorre neste caso.  

Johnson & Matijevic (I, 1992) compararam a adsorção máxima de três proteínas, ovalbumina,  

-globulina e lisozima, com IEP‟s variando de 4,7 a 11, sobre hematita. Segundo os autores, o pH do meio 

tem um papel vital no processo. Para as duas primeiras proteínas a concentração crítica de coagulante 

(ccc), ou seja, a concentração de coagulante relativa a um mínimo de turbidez da suspensão, ocorreu pró-

xima aos respectivos IEP‟s. Já para a proteína catiônica lisozima, a adsorção máxima ocorreu em um pH 

inferior ao seu IEP. A associação entre moléculas de lisozima parece estar menos vinculada ao pH do 

meio. Segundo os autores, a adsorção desta proteína sobre hematita na forma de multicamadas provavel-

mente se deve a interações intermoleculares e à formação de ligações cruzadas entre cadeias. 

Proteínas de estruturas rígidas (hard proteins) têm a sua adsorção condicionada a interações ele-

trostáticas ou à desidratação do solvente e da proteína - processos entropicamente favoráveis - enquanto 

que as proteínas soft, de baixa estabilidade estrutural, apresentam possibilidades de rearranjos estruturais 

que as tornam mais propensas à adsorção. Cohen Stuart et al.(1991) demonstraram que interações eletros-

táticas não são dominantes neste tipo de adsorção e que interações específicas envolvendo grupos amino 

dos polieletrólitos ou dos polipeptídeos devem ser consideradas. Van Oss et al (1995) estudaram o meca-

nismo de adsorção de proteínas sobre superfícies que apresentam sítios discretos de carga positiva devido 

à presença de cátions plurivalentes. Estes sítios atraem proteínas não só por efeito eletrostático, mas, prin-

cipalmente, por constituírem grupos aceptores de elétrons enquanto as proteínas são essencialmente molé-

culas doadoras de elétrons. 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

3.1. MATERIAIS 

  

Amostras de suspensões naturais foram recolhidas no interior de bacias de contenção de águas 

pluviais de duas importantes empresas mineradoras de ferro instaladas na bacia do rio Piracicaba: 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), no município de Mariana, e SAMARCO SA, no município de 

Ouro Preto. 

 As sementes de Moringa oleífera foram adquiridas em Recife, na Rural Júnior, empresa adminis-

trada por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. Elas foram descascadas imediatamente an-

tes dos testes; somente as sementes perfeitas, de cor branca ou amarelada, foram utilizadas. Os grãos fo-

ram triturados em almofariz, peneirados, pesados e misturados com água destilada para constituir o extrato 

aquoso. Os extratos foram usados e considerados eficientes dentro de um período de três dias após sua 

preparação. Este procedimento, adotado por outros autores, previne a ação de enzimas proteolíticas que 

venham a degradar as proteínas coagulantes do vegetal (Jahn, 1976, 1979, 1981,1984
  
a, 1984b;  Muyibi, 

S.A.& Evison, L.M. ,1995.a.b; Ndabigengesere et al  1995, 1998a.b) 

Os experimentos foram conduzidos utilizando reagentes de pureza analítica e toda a vidraria foi 

cuidadosamente lavada com água destilada. 

 

 

3.2. MÉTODOS: PRINCÍPIOS E PROTOCOLOS ANALÍTICOS 

 

 

3.2.1 Alcalinidade 

 

A alcalinidade de uma água é a medida de sua capacidade de neutralizar ácidos. No caso de águas naturais 

ela se deve a sais de ácidos fracos; entre eles os bicarbonatos representam a forma mais importante de 

alcalinidade já que são formados em grandes quantidades pela ação de dióxido de carbono sobre substân-

cias básicas do solo (Sawyer & McCarthy, 1985).  

A medida da alcalinidade de águas cujo pH é inferior a 8,3 é feita em uma única etapa por titula-

ção volumétrica com ácido sulfúrico 0,01 mol/L e indicador alaranjado de metila (Adad, 1983), segundo a 

equação 
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2 HCO3
-
  +  H2SO4      SO4

2-
  +  H2O   + CO2 

 

Nestas condições toda a alcalinidade se deve a íons bicarbonato. O resultado da medida é expresso 

em termos de mg/L de CaCO3 ou Ca(HCO3
-
)2.  

 

 

3.2.2 Análise Granulométrica 

 

A granulometria por difração e difusão a laser é baseado no fenômeno da difusão da luz por partí-

culas, consideradas esféricas, de acordo com as suas dimensões. O cálculo do campo eletromagnético 

difundido por partículas envolve a resolução das equações de Maxwell para um campo específico e para 

partículas de natureza conhecida e de formato esférico. Para materiais isotrópicos e homogêneos a teoria 

de Mie fornece soluções exatas para as equações de Maxwell (Thill, 1999). Segundo esta teoria, quando as 

partículas são muito pequenas (raio < /10) em relação ao comprimento de onda () da radiação incidente, 

a luz é espalhada de uma forma homogênea em todas as direções; quando as partículas são maiores, a 

assimetria da luz difundida aumentará. Para uma partícula de raio igual a , alguns lobos podem ser ob-

servados em ângulos maiores. Com o aumento do raio da partícula em relação a  a difusão passa a se dar 

na mesma direção da luz incidente e vários lobos se manifestam como mostra a Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Difusão da luz por partículas esféricas de dimensões diferentes (Thill, 1999). 

 

Neste trabalho foi utilizado um granulômetro a laser Zetasizer II, da MALVERN Instruments 

(CEREGE, França). Neste equipamento, um raio laser de 18 mm de diâmetro é obtido por colimação da 
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radiação gerada em um tubo contendo gás hélio. As partículas que serão avaliadas são diluídas e postas 

em circulação por uma bomba peristáltica no interior de uma célula apropriada. A vazão é da ordem de 30 

mL/min para que os flocos formados não sejam rompidos. 

  

3.2.3 Análise Térmica – DTA e DSC 

 

 Análise térmica é um termo que inclui um grupo de análises que determinam alguns parâmetros 

físicos como energia, massa, dimensões e material volátil como uma função dinâmica da temperatura 

(Klute, 1986). 

 

             ANÁLISE TÉRMICA 

 

Técnicas dependentes             Técnicas dependentes                      Técnicas dependentes               Técnicas dependentes  

da variação de massa             da variação de energia                 de variações dimensionais             de material volátil          

 

 

                          
                                       DTA            Curvas              DSC 

                                                                   de 

                                                          Aquecimento 

 
 

Neste trabalhou foram utilizadas duas técnicas: DTA e DSC. A análise térmica diferencial, DTA, 

determina as trocas energéticas resultantes de transformações sofridas pela amostra e constitui a mais im-

portante das análises térmicas. Durante a medida, a amostra e um material de referência são aquecidos sob 

velocidade controlada, lado a lado, geralmente de 0 a 1000°C. A temperatura da amostra é continuamente 

comparada com a temperatura da referência através de termopares. Quando a amostra sofre uma transição, 

manifesta-se uma diferença de temperatura entre elas, que é registrada. Os valores são lançados num grá-

fico em função da temperatura. Reações endotérmicas e exotérmicas aparecem no gráfico como picos 

endotérmicos e exotérmicos, que podem ser de responsabilidade de processos de desidratação, deshidroxi-

lação, decomposição, vaporização, sublimação, oxidação, fusão, destruição ou inversão de estruturas cris-

talinas. As diferenças de temperatura envolvidas são registros do calor trocado ou de variações de entalpia, 

e não excluem a possibilidade de reações endotérmicas e exotérmicas ocorrerem simultaneamente. 

 A análise térmica conhecida como DSC, calorimetria diferencial de varredura, é na realidade uma 

análise calorimétrica que mede a quantidade de energia exigida pelo sistema, para manter as temperaturas 

da amostra e de um material de referência idênticas, quando os dois são aquecidos na mesma velocidade. 
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As medidas são registradas como uma função do tempo ou da temperatura. A energia absorvida ou cedida 

é resultado de uma transição térmica na amostra, que é registrada em milicalorias por segundo, em função 

de uma variação linear programada de temperatura. A curva é semelhante àquela obtida por DTA e mostra 

transições exotérmicas e endotérmicas. 

Os equipamentos utilizados neste trabalho foram: um aparelho SHIMADZU TGA-50H (Departa-

mento de Química do ICEX/UFMG) e um equipamento Simultaneous DTA-TGA da TA Instruments,  

Modelo SDT 2960 (Departamento de Química do ICEB/UFOP). 

 

 

 

3.2.4 Análise Via Úmida para o elemento ferro 

 

A análise via úmida permitiu a determinação quantitativa de ferro total (Fe
2+

 e Fe
3+

) na amostra de 

sólido disperso na suspensão natural (Adad, 1983). Tomou-se uma amostra da suspensão, o solvente foi 

evaporado e o sólido resultante foi submetido à análise. 

A metodologia adotada na análise de ferro em amostras sólidas consiste inicialmente na pesagem da 

amostra, com precisão de 0,1mg, seguida de sua dispersão em água destilada, aquecimento, e adição de HCl 

concentrado. O ataque ácido com aquecimento deve persistir até que a suspensão inicialmente turva passe a 

translúcida, com coloração alaranjada. Adiciona-se então uma solução de SnCl2 recém-preparada, e observa-se 

a passagem da cor da solução de alaranjado para amarelo claro, indicando a conversão total de Fe
3+

 para Fe
2+

. 

Esfria-se a solução, adiciona-se 10mL de HgCl2 (solução saturada) e a seguir uma mistura ácida constituída por 

10mL de H2SO4 concentrado e 15mL de H3PO4 xaroposo. O sistema é resfriado e titulado com solução padrão 

de K2Cr2O7 (0,5 g/L em Cr), na presença do indicador difenilamina, até que a cor da solução passe de amarelo 

claro para violáceo, em conseqüência da  reação química abaixo representada. Desta forma o ferro total é 

quantificado. 

 

6Fe
2+

  +   Cr2O7
2-

   +  14H
+
    6Fe

3+
  +  2Cr

3+
   +  7H2O       (1) 

 

A determinação do ferro na forma de Fe
2+

 é realizada sob atmosfera inerte (argônio). A amostra é 

pesada, dispersa em água quente para minimizar o volume de gás oxigênio dissolvido na suspensão, e 

recebe a adição inicial de HCl para sua dissolução. O excesso de ácido é eliminado por um aumento da 

pressão de injeção do gás inerte. A seguir adiciona-se a mistura de ácido sulfúrico (10 mL) e ácido fosfó-

rico (25 mL) concentrados até que a coloração da mistura passe de cor de telha (hidroxocomplexos de 

Fe
3+

) para amarelo (complexo de Fe
2+ 

pelo íon fosfato). O volume final V foi registrado. Utilizando o 
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mesmo sistema de vácuo/gás inerte foi preparada uma outra célula para realização da titulação com bi-

cromato de potássio (500 mg/L de cromo). Foi transferida uma alíquota de 25 mL da solução contendo 1 

grama da amostra e foi feita a diluição com mais 25 mL de água. A titulação (equação 1) foi realizada sob 

agitação e o volume de titulante gasto foi utilizado nos cálculos.  

 

 

3.2.5 Área superficial específica (BET) 

 

O método consiste em fazer a amostra sólida adsorver um gás (N2, Ar, Kr, CO2) após sua degaseifi-

cação forçada. No caso da utilização do N2, a amostra pesada é colocada em uma ampola, dentro de um fras-

co de Dewar repleto de nitrogênio líquido, de forma que o gás penetre na mesma. Após a obtenção do equi-

líbrio, mede-se a pressão residual do gás. Conhecendo-se a pressão gasosa inicial é possível deduzir a quan-

tidade adsorvida. Constrói-se em seguida a isoterma de adsorção do nitrogênio. A aplicação da teoria BET 

(Brunauer, Emmet e Teller) permite o cálculo da superficie específica, pela expressão: 

 

'.. A
VM

V
NA m

A  

 

onde, A é a superfície específica em m
2
/g , NA é o número de Avogadro,  Vm é o volume gasoso (CNTP) 

em cm
3 
necessário para recobrir toda a superfície de uma camada monomolecular de 1 grama da amostra,  

VM é o volume molar do nitrogênio (cm
3
/mol) e A‟ é a área de  recobrimento de uma molécula de nitro-

gênio a 77K  expressa em  Å
2
 (A‟ = 16,26 Å

2
) .  

A degasagem das amostras do sólido em suspensão nas águas superficiais foi realizada a 100°C, 

por seis horas sob pressão de 10
-4

 mmHg e o equipamento utilizado foi um instrumento NOVA1000 da 

QUANTACHROME, USA (DEMET, UFOP) 

. 

 

3.2.6 Carbono Orgânico Total (COT) 

 

A medida direta do carbono orgânico total no seio da amostra algumas vezes não é possível. Me-

de-se, neste caso, o carbono total e o carbono inorgânico e deduz-se o carbono orgânico total por diferen-

ça. A determinação do carbono total utiliza padrões preparados a partir de uma solução de biftalato de 

potássio (C8H5KO4) de concentração 1000 mg/L; no caso do carbono inorgânico a solução-mãe é de hi-

drogenocarbonato de sódio (NaHCO3). As amostras passam por um filtro de membrana de 0,7 m de for-

ma que o carbono orgânico determinado corresponderá àquele em solução (Rodier, 1996). 
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A medida do carbono total é realizada por oxidação catalítica da amostra. As amostras são intro-

duzidas por um injetor dentro do tubo de combustão preenchido com platina como catalisador, e aquecido 

a 680°C. O carbono sofre combustão e se decompõe em dióxido de carbono. Uma célula infravermelha 

gera um sinal de detecção que corresponde a uma variação de intensidade ao longo do tempo. A superfície 

sob o pico da curva resultante é proporcional à concentração de carbono da amostra. Os teores de carbono 

total e inorgânico foram medidos com um analisador TOC 5000/5000A da SHIMADZU (CEREGE, Fran-

ça). 

 

 
 

3.2.7 Difração de Raios - X 

 

 Raios-X consistem em campos eletrostáticos e eletromagnéticos que oscilam em ciclos periódicos 

em planos perpendiculares entre si e também perpendiculares em relação à sua direção de propagação. 

Substâncias que contém átomos e grupos moleculares orientados segundo planos definidos, formando 

retículos tridimensionais, difratam Raios-X na forma de um padrão organizado e podem ser diferenciadas 

de materiais amorfos, que refletem os Raios-X de uma forma desorganizada.  

  O fenômeno envolve a difração dos raios X pelos planos cristalinos segundo a lei de Bragg: 

 

n = 2 d sen 

 

onde,  é o comprimento de onda da fonte (nm), d é o espaçamento entre dois planos paralelos sucessivos 

(Å) e  (graus) o ângulo entre o raio incidente e o conjunto de planos.  Assim, para uma fonte emissora de 

 conhecido, a varredura de uma amostra segundo um ângulo de incidência , fornece informações sobre 

os espaços reticulares (d) da amostra. A posição, intensidade e forma dos picos de difração fornecem in-

formações sobre a natureza e a estrutura dos minerais constituintes. Como não existem dois minerais com 

distâncias interatômicas idênticas em três dimensões, os ângulos de difração serão únicos para cada mine-

ral particular. 

 A grande limitação da técnica é que ela fornece uma visão global e média da estrutura. Como os 

seus limites de detecção são relativamente elevados (5% molar), só é possível a identificação das fases 

majoritárias presentes na amostra.  

 Parte das medidas deste trabalho foram realizadas com um difratômetro RIGAKU /modelo D-

MAX/B series (DEGEO/EM/UFOP), com tubo de cobre e método do pó; outros espectros foram obtidos 

com um difratômetro da SHIMADSU, modelo XRD 6000, com tubo de cobalto e filtro de ferro (DE-

QUI/ICEB/UFOP). 
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3.2.8. Eh 

 

Esta medida define o potencial de oxi-redução do sistema calculado em relação a um eletro-

do de hidrogênio. O Eh representa o potencial elétrico resultante de todas as reações de oxi-redução 

que se passam no meio. Para sua determinação, constitui -se uma pilha com um eletrodo de referên-

cia de Hg/Hg2SO4(s), um eletrodo de platina e uma ponte salina. Utilizando-se um multímetro faz-se 

a medida da força eletromotriz da pilha e calcula-se o potencial elétrico através da equação de 

Nernst. 

O multímetro utilizado neste trabalho foi um Multimeter FLUKE, modelo 8020-B (DEQUI/ 

ICEB/UFOP). 
 

 

3.2.9. Eletroforese capilar (anions) 

 

 Existem várias formas de eletroforese. Todas elas se baseiam na eletroforese de fronteira móvel 

desenvolvida por A.Tiselius na Suécia nos  anos 30 (Lehninger, 1975). A mobilidade eletroforética  

(ou mE)  de uma espécie num campo elétrico,  expressa em cm
2
 V

-1
s

-1
 , é dada pela razão entre a veloci-

dade da partícula (cm s
-1

) e o gradiente de potencial do campo (V cm
-1

). Para íons pequenos, como o íon 

cloreto,  se situa entre 4 e 9 x 10
-4

 cm
2
 V

-1
s

-1
 a 25

o
C; já para proteínas o valor varia entre 0,1 e 1,0 x 

10
-4

 cm
2
 V

-1
s

-1
. 

 A eletroforese capilar (CE) utiliza colunas para separação de compostos ou íons de uma forma 

rápida com resolução e eficiência comparáveis ou mesmo superiores àquelas do HPLC. A eletroforese 

capilar de alta performance (HPCE) utiliza tubos de sílica fundida, em vez das tradicionais canaletas con-

tendo polímeros, em conjunto com sistemas de detecção que podem ser do tipo UV, fluorescência ou es-

pectrometria de massa. 

 Neste trabalho foi utilizado um equipamento WATERS Capillary Ion Analyser Quanta 4000 

(CEREGE, França) para a caracterização dos anions presentes na fração líquida da suspensão natu-

ral. 

 

 

 3.2.10. Espectrofotometria de Emissão Atômica com Fonte de Plasma Indutivo (ICP-AES) 

 

 A técnica baseia-se na excitação dos átomos da amostra em um plasma de argônio também exci-

tado. A energia de excitação é transferida dos átomos de argônio para os átomos da amostra. O retorno dos 

átomos excitados ao estado fundamental provoca uma emissão de fótons na região do UV-visível que são 
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captados por um detector. As temperaturas no interior do plasma podem atingir 9 000 K. A amostra, intro-

duzida por um fluxo de argônio, é dessolvatada, atomizada e então submetida às altas temperaturas do 

plasma. 

  A espectrometria de emissão atômica ICP-AES permite medir simultaneamente a energia liberada 

em todo o domínio espectral e realizar uma dosagem de múltiplos elementos. O equipamento utilizado 

neste trabalho foi um sistema JY ULTIMA C-Jobin Yvon (CEREGE, França). 

 

 

3.2.11. Espectrometria no Ultra-Violeta (UV) 

 

 Esta técnica espectroscópica mede a energia absorvida em transições de elétrons de orbitais , , e 

 do estado fundamental para níveis energéticos mais elevados. Para muitas estruturas eletrônicas a absor-

ção não ocorre em região acessível da radiação ultravioleta. Assim, na prática, a espectrometria no UV é 

limitada a sistemas apresentando duplas ligações conjugadas ou a compostos contendo átomos de oxigênio 

ou enxofre com elétrons não-ligados. 

 A relação entre absorção e concentração é dada pela lei de Lambert-Beer: 

 

Log (I0/I) = k c d 

 

onde I0 é a intensidade da luz incidente, I é a intensidade da luz transmitida, k é o coeficiente de extinção, 

c é a concentração e d o caminho ótico da célula. 

 As medidas de absorbância no UV, em 221 e 271 nm, foram feitas com um espectrofotômetro 

HITACHI U1100 (CEREGE, França) e um espectrômetro HP, modelo 8453 (DEQUI/ICEB/UFOP), am-

bos com trajeto ótico de 1cm (cubetas de quartzo) As medidas utilizaram amostras recolhidas por micro-

pipetas e filtradas em 0,20 m. 

 

3.2.12. Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

A absorção na região do infravermelho (IV) resulta de movimentos vibracionais e rotacionais de 

grupos moleculares e ligações químicas das moléculas. Existem duas vibrações fundamentais: elongação 

()  sobre o eixo que liga dois átomos que pode ser simétrica (s) ou  assimétrica (as), e deformação, que 

por sua vez, pode ser  de cizalhamento ou rotação no plano da molécula  ()  ou de balanço ou torsão 

fora do plano da molécula () .As vibrações de deformação geralmente exigem menos energia do que as 

de elongação e se encontram em regiões de freqüência mais baixa. 
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Para a obtenção do espectro a amostra é exposta à radiação infravermelha de comprimentos de onda 

sucessivos de 2,5 a 25 m, e a luz transmitida ou refletida é registrada por um espectrômetro, que computa 

a percentagem de luz em cada comprimento de onda e produz uma curva de transmitância ou absorbância 

em função do comprimento de onda ou da freqüência da radiação. Praticamente todos os espectrômetros 

comerciais baseiam-se no interferômetro de Michelson, que consiste basicamente de dois espelhos per-

pendiculares entre si, sendo que um dele é fixo e o outro móvel. Uma placa semi-refletora, de pequena 

espessura, constituída por um suporte de KBr ou um filme de germânio, formando um ângulo de 45° em 

relação à direção de propagação do raio incidente é disposta no centro do conjunto (Dalibart, 2001). 

Uma medida espectroscópica mede a interação entre matéria e radiação. Esta interação freqüen-

temente enfraquece o fluxo de energia quando ele atravessa uma amostra de uma dada espessura. Se a 

amostra é opaca e o efeito de enfraquecimento da radiação é pronunciado, outros métodos de amostra-

gem, baseados em propriedades refletoras da amostra tais como reflexão difusa e reflexão especular, 

podem ser utilizados. 

Neste trabalho foram utilizados amostras sólidas e o método de transmissão. Cerca de 1 mg de 

amostra foram misturados a 100-200 mg de KBr, homogeneizados e prensados em pequenos discos sob 

alta pressão (25.000 psi). Os equipamentos empregados foram, um espectrômetro Brücker IFS 55 aco-

plado com um microscópio Multipurpose Brücker e um detetor MCT refrigerado com nitrogênio líqui-

do; a objetiva usada para a microanálise (IRTF) foi uma REFLACHROMAT com aumento de 15x (CE-

REGE, França). Os espectros foram registrados com 32 acumulações e resolução espectral de 4 cm
-1

. 

Nas medidas realizadas em Ouro Preto, foi utilizado um espectrômetro NICOLET, modelo Impacto 410 

(DEQUI/ICEB/UFOP). 

 

 

3.2.13.Espectroscopia Mössbauer 

 

Em 1958, Rudolf Mössbauer estudou a emissão e absorção de raios- por núcleos atômicos e me-

diu efeitos da energia de ressonância do núcleo utilizando o isótopo 
191

Ir.  O sinal medido se mostrou ex-

tremamente sensível aos mínimos efeitos da radiação. Estes efeitos, provocados em grande parte por áto-

mos vizinhos ao núcleo Mössbauer, foram então denominadas interações hiperfinas. Estas provocam shifts 

e desdobramentos nos sinais dos níveis energéticos dos núcleos e são relacionadas aos níveis eletrônicos 

do átomo considerado Mössbauer ativo.  

As interações hiperfinas fornecem informações sobre propriedades estruturais e magnéticas dos 

núcleos. Os parâmetros hiperfinos de um espectro Mössbauer são o deslocamento isomérico (, IS), a 

interação quadripolar (, EQ, QS) ou o deslocamento do quadrupolo (, Q), e o campo magnético hiper-
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fino (Hhf, Bhf, H, B). Os dois primeiros parâmetros são expressos em diferenças de energia. Como os es-

pectros são obtidos a partir de uma varredura de velocidades da fonte, eles são por convenção expressos 

em unidades de velocidade (1mm/s= 4,808x10
-8

 eV)  para o isótopo 
57

Fe. 

 O deslocamento isomérico  é governado pela densidade de elétrons s próximos ao núcleo, mas é 

afetado também por efeitos de blindagem de elétrons mais externos. Para o ferro, o deslocamento intrínse-

co ou químico do isômero () aumentará com o caráter iônico da ligação, com maiores comprimentos de 

ligação e com o aumento do número de elétrons d. O shift de energia é afetado também por vibrações da 

matriz cristalina (SOD) , e portanto, é fortemente afetado pela temperatura. 

 

Figura 3.2. Deslocamento isomérico intrínseco do isômero 
57

Fe 

 

Quando um núcleo tem um número quântico de spin maior que I=1/2 ele apresenta uma distribui-

ção de cargas não-esférica e possui, portanto, um momento quadrupolar Q. Um campo elétrico não-

homogêneo originado por cargas extra-nucleares interagirá com este momento Q. A interação quadripolarr 

(EQ) para o isótopo 
57

Fe corresponde à diferença entre as energias relativas às duas transições eletrônicas 

possíveis, e se manifesta no espectro pela diferença de energia entre as duas linhas de absorção (Figura 

3.3) : 

 

Figura 3.3. Efeito da interação do quadrupolo sobre os níveis nucleares do isótopo 
57

Fe e o espectro Mössbauer 

correspondente, exibindo a separação de energias (Vandenberghe, 1991). 
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 A terceira interação importante é a interação magnética hiperfina Hhf também chamada de efeito 

nuclear Zeeman. Um núcleo apresentando um spin I tem um momento magnético dipolar que interage 

com campos magnéticos locais ou aplicados ao núcleo. Esta interação resulta em shifts de energia dos 

níveis fundamental e excitado. Para o 
57

Fe o primeiro nível excitado tem I=3/2 e se subdivide em 4 sub-

níveis, enquanto que o estado fundamental, I=1/2, se subdivide em 2 sub-níveis. Como conseqüência, o 

espectro resultante apresenta seis linhas (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4. Subdivisão dos níveis de energia e espectros Mössbauer resultantes. 

(a) caso de interação hiperfina magnética 

(b) caso de interações magnética e quadrupolo hiperfina combinadas (Vandenberghe, 1991). 

 
 O efeito Mössbauer já foi observado em cerca de 80 isótopos, distribuídos entre 43 elementos. 

No entanto, do ponto de vista prático o efeito do isótopo 
57

Fe é o mais estudado e largamente utilizado. A 

grande vantagem desta técnica espectroscópica é a finura (sharpness) da linha de emissão, cuja energia 

pode variar em função da velocidade (cm/s) aplicada à fonte. Desde os anos setenta, a técnica MS (Möss-

bauer Spectroscopy) tem sido utilizada em estudos de óxidos e hidróxidos de ferro em solos, sedimentos e 

argilas. Por razões práticas as medidas se limitam à temperatura ambiente (RT) e a 77 K, temperatura do 

nitrogênio líquido 

 No caso da goethita formas bem-cristalizadas são raras. O mineral presente nos solos normal-

mente é produto do intemperismo de silicatos, sulfetos, carbonatos e óxidos, e, por este motivo, é pouco 

cristalino e consiste de aglomerados de cristalitos pequenos e freqüentemente aciculares. Os parâmetros 

hiperfinos para a goethita são apresentados na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1. Parâmetros hiperfinos de goethita bem-cristalizada em 

diferentes temperaturas (Vandenberghe, 1991). 

T (K) Hhf (T) 2Q(mm/s) (Fe) (mm/s) EQ(mm/s) 

4 50,7 -0,26 0,49 - 

80 50,0 -0,26 0,48 - 

RT 38,1 -0,28 0,37 - 

400 - - <0,30 0,47 

 

 O espectro da goethita em ampla faixa de temperaturas exibe simultaneamente um sexteto e um 

dubleto, o que pode ser atribuído à não uniformidade de tamanho das partículas nas amostras. 

   

 

Figura 3.5. Espectro Mössbauer da goethita (esquerda) na temperatura ambiente mostrando as 

formas assimétricas  resultantes de uma distribuição assimétrica de valores de Hhf (direita) 

(Vandenberghe, 1991). 

 

 O dubleto é semelhante ao de outros espécies paramagnéticas de Fe
3+

 e não pode ser usado para 

identificação da goethita. Por outro lado, o espectro de desdobramento magnético da goethita é geralmente 

reconhecido pelos baixos valores de campo hiperfino e pelas linhas assimétricas e largas resultantes da 

distribuição do campo magnético hiperfino  (Figura 3.5).  

 O equipamento utilizado neste trabalho foi um aparelho FAST COMTECH, Germany (DEQUI/ 

ICEB/UFOP).  

 

 

3.2.14. Ponto de carga zero (PZC) 

  

    A condição de carga zero, geralmente, coincide com o pH de interseção de uma isoterma de ad-

sorção obtida por meio de uma titulação potenciométrica. O método envolve o cálculo da densidade de 

carga superficial líquida dos íons determinantes do potencial (IDP). Uma isoterma típica apresenta duas 
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curvas de densidade líquida de superfície em função do pH para duas concentrações de eletrólito indife-

rente (p.ex. 10
-2

 e 10
-3

 mol/L). A observação destas curvas permite concluir que ambas as curvas mos-

tram valores de densidade de carga líquida positivos e negativos. E ainda, que a variação do pH do 

meio, pH, entre o pH inicial e o pH final após adição de um volume do eletrólito, pode apresentar va-

lores positivos ou negativos.A condição de carga zero, PZC, corresponde a um valor de pH igual a zero 

(Peres, 2001). 

 O método de Mular e Roberts para determinação de PZC de óxidos metálicos,baseia-se nas obser-

vações acima mencionadas.O método é bastante simples e consiste na adição de um volume fixo de um 

eletrólito indiferente (p.ex. KNO3, 10
-2 

mol/L) a dez béquers contendo cerca de dois gramas de amostras 

do óxido sob investigação. Ajusta-se o pH de cada uma das dez suspensões utilizando ácido ou base (p.ex. 

HNO3 ou KOH) de forma a varrer uma faixa ampla de pH‟s (p.ex. 4-9). Adiciona-se em seguida a cada 

um dos béquers uma mesma massa do eletrólito indiferente de forma que as concentrações das soluções 

variem de um fator 10, ou seja, seu valor final seja da ordem de 10
-1

 mol/L, no caso do exemplo proposto. 

Os valores de pH final são então lidos para cada uma das suspensões.  Calcula-se o pH das suspensões e 

constrói-se um gráfico de pH em função do pH final, para as dez amostras tomadas. A interseção da 

curva com o eixo das abcissas fornece o valor do PZC. 

 

  

3.2.15. Potencial Zeta 

 

 A estabilidade das dispersões coloidais, das emulsões e das suspensões depende essencialmente 

das cargas elétricas presentes na interface partícula/fase líquida. Quando duas fases são colocadas em con-

tato geralmente se manifesta entre elas uma diferença de potencial. Se uma das fases é um líquido polar 

suas moléculas tenderão a se orientar na interface em uma direção particular gerando uma diferença de 

potencial; se existirem ainda íons ou elétrons em excesso, em uma ou em ambas as fases, as cargas elétri-

cas tenderão a se distribuir sobre a interface de uma forma irregular. A existência de uma carga na superfí-

cie de uma partícula afeta a distribuição iônica na região interfacial, resultando numa maior concentração 

de contra-íons. Existe, portanto, uma dupla camada elétrica envolvendo cada uma das partículas. A pri-

meira camada corresponde à região mais próxima da superfície, é constituída por íons fortemente ligados 

à superfície e é denominada camada de Stern. A segunda camada, externa é mais difusa e apresenta uma 

distribuição iônica que vai diminuindo gradualmente até o potencial elétrico igualar zero no seio da solu-

ção. Quando uma das fases se move tangencialmente em relação à outra fase considera-se que a estrutura 

das camadas permanece inalterada. Desta forma, durante o movimento, é no plano de cizalhamento que as 

partículas efetivamente interagem entre si (Figura 3.6).  O Potencial Zeta () é medido neste plano. É im-

portante não confundir potencial zeta com carga de superfície. 
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Figura 3.6. Esquema da dupla camada elétrica e do plano de cizalhamento 

(Guide Pratique de la granulometrie Laser/MALVERN Instruments). 

 

 Os diversos fenômenos que se passam durante o deslocamento das partículas são denomina-

dos efeitos eletrocinéticos. O efeito eletrocinético denominado eletroforese mede a velocidade das partícu-

las sob um campo externo aplicado, fornecendo informações sobre a carga líquida das partículas. A rela-

ção entre mobilidade eletroforética e potencial zeta é deduzida pela aplicação da lei de Henry e se baseia 

na equação original de Smoluckowski (1921), modificada por Hückel (1924) (em Gregory, 1977): 

 





6

)(.. a
E

Kf
m   

 

onde mE é a mobilidade eletroforética,  é a constante dielétrica e  a viscosidade do solvente ,  é o 

potencial zeta  e  Ka um fator que relaciona a espessura da dupla camada e o diâmetro da partícula. 

Para valores de Ka pequenos f (Ka) tende para 1 , aproximação de Hückel ; valores de Ka mais altos 

implicam na aproximação de Smolukwski (1924), ou seja f (Ka)=1,5. Na maioria das medidas de PZ 

em meio aquoso e baixa concentração de eletrólito o ultimo valor é adotado e tem-se a expressão 

simplificada: 

 

PZ (mv) = 12,85. mE 

 

Para medidas de PZ de partículas presentes em suspensões diluídas foram usados um equipa-

mento Laser Zee Meter da PAN KEN/ model 501 (DEQUI/ICEB/UFOP) e um ZETAPHOREMETER 
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III/modelo 24 000 da MALVERN Instruments (CEREGE, França). No caso das medidas de PZ dos mine-

rais hematita, goethita, caulinita, quartzo e do sedimento sintético empregou-se uma polpa contendo 5,6% 

de sólidos e um equipamento baseado em método eletrogravimétrico da MICROMERITICS, modelo 1202 

(DEMIN/EM/UFOP). 

 

 

3.2.16. Sólidos totais, em suspensão e dissolvidos 

 

A determinação dos sólidos totais (ST) consiste em tomar um volume de suspensão de pelo menos 

100mL e transferi-lo para um béquer previamente pesado com precisão de 0,1 mg. O material é colocado 

em um forno a 105°C até secura. Após resfriamento o béquer é pesado e os sólidos totais são obtidos por 

diferença e expressos em mg/L. 

Para determinação dos sólidos em suspensão (SS), a suspensão é filtrada e a massa do material re-

tido pelo filtro é determinada através de pesagem por diferença. Utiliza-se um dispositivo de filtragem sob 

vácuo e filtros de fibra de vidro. 

O teor em sólidos suspensos (mg/L) é dado pela expressão: 

 

100001 x
V

MM 
 

 

onde, M0 = massa do filtro antes da utilização (mg),    

M1 = massa do filtro após utilização, 

V = volume de suspensão utilizado (mL) . 

Os sólidos dissolvidos (SD) correspondem à diferença entre os sólidos totais e os sólidos suspensos. 

As massas foram determinadas em Balança Analítica METTLER/modelo AB204 (DEQUI/ICEB/ 

UFOP). 

 

 

3.2.17.Testes de Coagulação 

 

O processo industrial de coagulação-floculação-decantação ou, simplesmente clarificação, é simu-

lado pelo teste denominado Jar-Test (Figura 3.7). O ensaio visa determinar a natureza e as dosagens do 

coagulante a serem utilizados para clarificar uma água.  
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Figura 3.7. Equipamento de Jar-Test com seis jarros. 

 

 O protocolo que foi  empregado neste trabalho (< http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/Biotech -

Environ/Environmental /WATER/jar.html> disponível em novembro de 2004) é descrito a seguir: 

- Usando uma proveta adicionar um volume determinado da água a ser tratada aos béquers ou 

jarros, 

- Usando uma solução estoque do coagulante acrescente volumes crescentes aos jarros, 

- Após determinar a concentração de coagulante em cada um dos jarros acionar a agitação me-

cânica de acordo com as condições operacionais da unidade industrial de coagulação. Por 

exemplo, 1 minuto de agitação rápida seguida de 30 minutos de agitação lenta (floculação) e 

um período de repouso de 30 minutos (sedimentação dos flocos). 

O equipamento utilizado foi um sistema de  Jar-Test MILAN, modelo JT 101 (DEQUI/ 

ICEB/UFOP). 

 

 

3.2.18 Turbidez  

 

 A turbidez é uma medida da diminuição da claridade da água resultante da atenuação da luz pelo 

espalhamento Tyndall (Reis et al., 2003). Ela é diretamente relacionada ao número de partículas presentes 

e tem um significado ambiental importante por razões de natureza diferentes: estéticas, de filtrabilidade e 

de desinfecção.  

  A turbidez () mede a diminuição da intensidade de um raio luminoso decorrente do espalhamen-

to da luz promovido pelas partículas em suspensão: 

 

 = 1/L log (I0/I), 

http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/Biotech%20-Environ/Environmental%20/WATER/jar.html
http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/Biotech%20-Environ/Environmental%20/WATER/jar.html
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onde, L corresponde ao trajeto ótico e I0 e I são as intensidades dos raios luminosos incidente e transmiti-

do, respectivamente.  

 A forma e o tamanho das partículas são parâmetros importantes para a medida da turbidez, assim, 

pode ser escrito: 

 =  Kt r
2
 dv(r) 

 

onde dv(r) representa o número de partículas por unidade de volume cujo raio está compreendido entre r e 

r + dr.  

Quando o raio luminoso incide perpendicularmente ao sistema de detecção, tem-se a nefelometria, 

cuja unidade é o NTU (Nephelometric turbidity unity). 1 NTU corresponde à turbidez de uma suspensão 

contendo 1mg de SiO2 por litro de suspensão. Outra unidade bastante comum é o FTU (Formazin turbidity 

unity). FTU e NTU são unidades equivalentes. A nefelometria tem-se mostrada inadequada para a medi-

ção da turbidez de suspensões constituídas por partículas escuras; para este caso, a medição da turbidez  

baseada na transmissão da luz é mais indicada (Reis et al., 2003) 

As medidas da turbidez das soluções amostradas foram realizadas nos laboratórios do DE-

QUI/ICEB/UFOP com um fotômetro MERCK/modelo SQ118 e do CEREGE (França) com um turbidíme-

tro HACH 2100 N. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 
 

 

 

4.1 COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO DE SUSPENSÕES DE ÓXIDOS DE FERRO 

      POR SULFATO DE ALUMÍNIO 

  
4.1.1 Introdução 

 

O tema tratado neste item foi apresentado na forma de um artigo publicado pela revista QUÍMICA 

NOVA  em setembro de 2004. O artigo constitui o Anexo II deste manuscrito. 

O tratamento de suspensões naturais ricas em óxidos de ferro por sulfato de alumínio foi investi-

gado visando compreender o mecanismo de coagulação das partículas por um coagulante catiônico de 

reconhecida eficiência. 

As águas superficiais naturais contêm sólidos inorgânicos suspensos ou coloidais, material orgâni-

co em solução, microorganismos e outras impurezas que, em virtude da mútua repulsão das cargas elétri-

cas em sua superfície, mantém-se em suspensão estável por longos períodos de tempo (Filella, 1993).  

No caso de suspensões naturais ricas em óxidos de ferro têm-se cargas que resultam da ionização, 

na presença de água ou umidade atmosférica, de grupos hidroxila que formam uma monocamada em sua 

superfície. De um ponto de vista estrutural, a tendência a satisfazer a coordenação dos íons da superfície é 

responsável pela quimissorção da água que resulta na sua dissociação ou combinação posterior. Os grupos 

hidroxila superficiais apresentam estereoquímicas diferentes e não se comportam da mesma forma daque-

les da matriz mineral (Cornel & Schwertmann, 1996). 

O óxidohidróxido de ferro, a goethita (-FeOOH), é o mineral de ferro mais abundante e constitui 

a forma termodinamicamente mais estável entre os óxidos de ferro. Este mineral é encontrado de forma 

disseminada na natureza, independentemente do clima, e pode ser facilmente sintetizado em laboratório. 

Na sua superfície observa-se a presença de três tipos de hidroxilas: A, B e C. A hidroxila do tipo A, tem 

origem em um íon oxigênio coordenado a apenas um íon Fe
3+

 da matriz mineral que foi protonado em 

virtude de sua exposição à superfície. Em condições ácidas estes grupos adsorvem prótons, formando 

FeO(OH).H
+
 ou espécies FeOH2

+
 superficiais, que podem participar de ligações de hidrogênio ou rea-

ções de complexação com troca de ligantes dando origem a complexos de esfera interna. Em meio forte-

mente básico um próton pode ser perdido destes grupos resultando em sítios FeO
-
 superficiais. As hidro-

xilas do tipo B e C, menos reativas, têm a mesma origem e se encontram coordenadas, respectivamente, a 

três e dois íons Fe
3+

 imediatamente abaixo da superfície (Sposito, 1984). Existem aproximadamente 410 

mol g
-1

 de hidroxilas do tipo A, B e C, e 220 mol g
-1

 de sítios ácidos de Lewis em goethitas de grande 

área superficial (maior que 100 m
2
/g). A carga superficial (o) de um óxido metálico depende, portanto, 
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do pH e da força iônica do meio e resulta de um equilíbrio ácido-base em solução (Parfitt & Atkinson, 

1976). 

As interações entre as espécies adsorvidas e grupos FeOH, FeOH2
+
 e FeO

-
 superficiais levam 

à formação de complexos que modificam a carga resultante das partículas e, portanto, as condições de 

estabilidade das suspensões. Quando os complexos resultam de forças de atração não específicas, de natu-

reza eletrostática, tem-se a formação de complexos de esfera externa. No caso de cátions facilmente hidro-

lisáveis, como o Al(III), estes apresentam uma grande afinidade pela superfície dos óxidos e sua adsorção 

pode ocorrer mesmo em valores de pH inferiores ao PCZ do óxido, ou seja, em condições desfavoráveis às 

interações eletrostáticas. Este processo pode se dar por adsorção de complexos metálicos previamente 

hidrolisados (Parfitt & Atkinson, 1976) ou por adsorção e posterior hidrólise. A penetração da esfera de 

coordenação do cátion pelos ligantes oxo ou hidroxo da superfície resulta em um processo de quimissor-

ção e na formação de complexos de esfera interna (Jolivet, 1994).  

A possibilidade de coagulação entre partículas de óxidos de ferro e partículas de outra natureza, de 

diferentes cargas e dimensões, ou seja, heterocoagulação, também pode ocorrer. O processo é observado 

entre solos e argilas. Cornell & Schwertmann (1996) relatam uma experiência em que quantidades cres-

centes de goethita, com área superficial igual a 51 m
2
/g, foram adicionadas à caulinita, em diferentes con-

dições de pH, provocando o aumento do ponto isoelétrico da mistura de um valor de pH inferior a 2 até 

acima de 6, PZC da goethita pura. Foram acrescentados teores crescentes de goethita que variaram de 0 a 

178 mg por grama de caulinita. Segundo os autores este fato sugere uma íntima associação entre as duas 

fases, levando gradualmente de uma superfície com carga original negativa a uma superfície dotada de 

carga positiva. 

O alumínio, em virtude de seu reduzido tamanho e carga elevada, possui uma forte 

tendência a sofrer hidrólise. Em meio ácido, o átomo se encontra cercado de seis moléculas 

de água segundo uma coordenação octaédrica na forma da espécie Al(H2O)6
3+. O caráter 

eletrofílico do Al3+ provoca o enfraquecimento da ligação O-H e produz espécies H+. As rea-

ções de hidrólise do íon alumínio têm sido amplamente estudadas com o objetivo de se es-

clarecer os mecanismos que regem a coagulação de águas de precipitação pluvial que es-

coam sobre solos agricultáveis (partículas argilosas de cargas negativas) visando a sua ut i-

lização para abastecimento público (DiBernardo, 1993). Nestes estudos,  ficou clara a pre-

ponderância de espécies poliméricas tais como [Al6(OH)15]
3+e [Al8(OH)20]

4+ (Brosset et al., 

1954), [Al54(OH)144]
18+ (Hsu & Bates, 1964), e AlO4Al12(H2O)12(OH)24

7+(Bottero et al, 1982) 

sobre os íons Al3+ . Utilizando RMN de Al27 e titulação potenciométrica, Bottero et al (1980) 
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estabeleceram a especiação do alumínio em função da relação de hidrólise OH/Al para va-

lores de pH compreendidos entre 3 e 5, e uma concentração de alumínio de 0,1 mol L-1, 

como mostra a Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1. Especiação do alumínio em solução (Masion, 1993) 

 

Para as suspensões ricas em partículas de óxidos de ferro, carregadas positivamente nas con-

dições naturais de pH, os mecanismos de desestabilização permanecem pouco claros. Nosso objetivo 

é investigar o coagulante sulfato de alumínio como redutor de turbidez de suspensões ricas em óxidos 

de ferro e alguns aspectos dos fenômenos de superfície associados à coagulação/floculação destas 

suspensões. Packham (1962), trabalhando com sulfato de alumínio em condições de pH controlado, 

mostrou que o comportamento dos sólidos suspensos em rios é muito semelhante ao dos minerais 

puros constituintes dos sedimentos. Assim é que, neste trabalho, utilizam-se suspensões sintéticas 

formadas pela mistura dos principais minerais que constituem o sistema natural, com o objetivo de 

empregá-las como um modelo para a simulação do comportamento de suspensões naturais. Objetiva-

se ainda estabelecer as condições ótimas de clarificação propondo um modelo matemático baseado na 

resposta e nos parâmetros operacionais do sistema. Para esta tarefa o programa Minitab V:13.12 da 

Minitab Inc. foi empregado. 
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4.1.2 Metodologia 

 As suspensões sintéticas, portanto, compostas principalmente por óxidos de ferro, simulam as 

águas pluviais superficiais que lavam as encostas, taludes, pátios e estradas de companhias mineradoras de 

ferro, na forma de uma enxurrada lamacenta de coloração avermelhada. Visando reproduzir o mais fiel-

mente possível a suspensão natural, a caracterização dos sólidos foi realizada por difração de Raios-X, 

análise termogravimétrica, análise por via úmida e granulometria a laser.As propriedades físico-químicas 

da água natural foram avaliadas por medidas de pH, oxigênio dissolvido, alcalinidade, condutividade, Eh e 

sólidos totais. As partículas em suspensão foram caracterizadas quanto à área superficial específica, densi-

dade e porosidade por adsorção de nitrogênio pelo método BET (Cornell & Schwertmann, 1996;
 
Sposito, 

1984). Amostras dos minerais hematita, goethita, caulinita e quartzo que compõem o sedimento sintético 

foram isoladamente submetidas à difração de Raios-X (Difratômetro RIGAKU, modelo D-MAX/ B Sé-

ries, tubo de cobre, método do pó) para confirmação de sua estrutura.  

As suspensões foram preparadas adicionando-se a um determinado volume de água destilada a 

mistura das amostras minerais nas mesmas proporções em que estes foram encontrados no sedimento na-

tural. Assim, os teores de goethita–hematita foram mantidos numa relação de aproximadamente 2:1 (go-

ethita-55%, hematita-27%), e os teores de caulinita e quartzo corresponderam à cerca de 18% da massa 

total (caulinita-12% e quartzo-6%). A granulometria dos componentes foi definida de forma a se ter partí-

culas com diâmetro inferior a 38 m; para tanto, todas as amostras minerais que compõem o sedimento 

sintético passaram preliminarmente por uma peneira de 400 mesh. Os minerais foram pesados em balança 

analítica separadamente, nas proporções pré-estabelecidas, de forma a constituir uma suspensão 1% (p/v) 

e misturados em almofariz. A mistura sólida resultante foi submetida a quarteamento e em seguida pesada. 

Dois quilogramas do sólido foram adicionados, sob agitação, a um volume de 200L de água destilada. O 

material foi mantido sob agitação durante duas horas e em seguida analisado quanto à alcalinidade, pH 

(pH – Meter CG-867, Schott Gerate), turbidez (Photometer SQ-118, Merck) e condutividade (Condutiví-

metro METHROM, modelo E-527). A determinação do PCZ do sedimento sintético e dos minerais sepa-

radamente utilizou o método de Mullar & Roberts (1966). As medidas eletroforéticas de Potencial Zeta e 

Mobilidade Eletroforética (Zeta Potential Analyser MICROMERITICS, Model 1202) utilizaram suspen-

sões contendo 5,7% em peso de sólidos totais. 

Como coagulante empregou-se uma solução estoque (1% p/v) de sulfato de alumínio P.A. 

Al2(SO4)3 (14 a 18 H2O – marca CINÉTICA), preparada com antecedência de 24h em relação ao momento 

de sua utilização, visando uniformizar eventuais efeitos de “envelhecimento” do sal de alumínio sobre seu 

efeito coagulante
 
(François, 1987). Os ensaios de coagulação/floculação foram realizados num equipa-

mento de Jar-Test MILAN, modelo JT 101, e seguiram o procedimento tradicional de Jar-Test, com seis 

jarros, agitação rápida de 120 rpm durante 2 minutos, seguida de etapa lenta com velocidade de 20 rpm 

durante 20 minutos e tempo de sedimentação de 2 horas. Foram adicionadas dosagens crescentes de sulfa-

to de alumínio a volumes de 500 mL de suspensão contidos nos jarros, em diferentes condições de pH 

inicial. Para os ajustes de pH foram utilizadas soluções de HNO3 (0,05 mol/L) e KOH (0,05 mol/L), pre-

paradas com reagentes P.A., marca PRO ANALYSI.  
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Após a coagulação, ao final do período de sedimentação, amostras do sobrenadante foram recolhi-

das a uma profundidade de cerca de dois centímetros a partir da superfície do líquido em repouso. Estas 

amostras foram caracterizadas quanto ao pH (pH-Meter SCHOTT GERÄTE, CG-867), à turbidez (pho-

tometer MERCK, SQ-118) e à condutividade (condutivímetro METHROM, modelo E-527). 

O efeito dos constituintes da suspensão sobre a turbidez final, antes e após a adição de uma mes-

ma dosagem de coagulante, foi investigado. Com este objetivo foram preparadas três suspensões sintéticas 

diferentes, mantendo a relação entre os teores goethita:hematita semelhantes à da suspensão natural, e 

teores de caulinita ou quartzo variados. A primeira suspensão continha 34% de hematita e 66% de goethi-

ta; a segunda suspensão 27% de hematita, 53% de goethita e 20% de caulinita e, finalmente, a terceira 

apresentando 27% de hematita, 53% de goethita e 20% de quartzo (Tabela 4.3). 

Visando identificar o mineral responsável pela turbidez persistente da suspensão natural, já que a 

caulinita é reconhecida como importante agente causador de turbidez, foram realizados testes de sedimen-

tação espontânea da suspensão. Após 24 h de repouso, o sobrenadante foi retirado e seco em estufa a 

80
o
C. O sedimento resultante foi submetido à difração de Raios-X. 

 

4.1.3 Resultados e Discussão 

 

A amostra sintética foi constituída tentando simular a suspensão natural coletada na Bacia de con-

tenção do Jatobá (CVRD) em dois períodos sazonais distintos do ano 2000 (Tabela 4.1): no mês de agos-

to/período seco e no mês de dezembro/período das chuvas. O regime de chuvas de verão nos anos 2000 a 

2002 foi atípico. O período foi excepcionalmente seco. 

 
Tabela 4.1 Características físico-químicas das suspensões naturais coletadas na 

Bacia de contenção do Jatobá (CVRD) 

Propriedade Período de coleta 

 Agosto/2000 Dezembro/2000 

Temperatura (°C) 22,5 28,0 

pH 7,3 6,3 

Turbidez (NTU) 93 1000 

Condutividade (S/cm) 181,3 10,9 

Eh (mV) 525 370 

Alcalinidade (mg/L HCO3
-
) 3,0 3,66 

Sólidos suspensos(mg/L) 16,0 512 

Sólidos totais(mg/L) 186 549,7 

COT(mg/L) 1,0 1,0 

Sólidos dissolvidos (mg/L) 170 37,47 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 8,4 6,2 
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O difratograma de Raios-X do sólido suspenso na amostra natural (Figura 4.2) acusou a presença 

de goethita, hematita e caulinita como principais minerais presentes. A área superficial específica dos só-

lidos foi de 51,1434 m
2
/g, sua porosidade de 0,15927 cm

3
/g e a densidade de 3,1225 g/cm

3
.   

 

Figura 4.2. Difratograma de Raios-X do sólido presente na suspensão natural (método do pó e tubo de cobre). 

 

O difratograma de Raios-X do sedimento resultante da evaporação do sobrenadante recolhido 

após 24 h de sedimentação espontânea da suspensão natural, identifica apenas a goethita como sendo o 

mineral responsável pela turbidez persistente da suspensão. Em vista destes resultados pode-se afirmar 

que a clarificação da suspensão natural implica essencialmente na desestabilização de partículas de goethi-

ta. 

A suspensão sintética obtida pela mistura dos minerais goethita, hematita, caulinita e quartzo 

apresentou uma alcalinidade de 3,0 mg/L de CaCO3 e não sofreu adição de agentes alcalinizantes; mostrou 

ainda um pH de 6,70, uma turbidez inicial da ordem de 2300 NTU (unidades nefelométricas de turbidez) e 

uma condutividade de 27,45 S.cm
-1

 a 25 
0
C.  

A variação da turbidez final do sobrenadante, após 2 horas de repouso, resultante da adição de di-

ferentes dosagens de coagulante à suspensão sintética sem ajuste prévio de pH, é mostrada na Figura 4.3.  

1.1.4. G

o 

1.1.1. G

o 
He 

1.1.3. G

o 
 

1.1.2.  

     

G

o 
He 
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Figura 4.3. Efeito da dosagem do coagulante sulfato de alumínio sobre 

a turbidez ()  e o pH final () do sobrenadante após coagulação. 

 

 

Os valores de turbidez final permanecem aproximadamente constantes para concentrações superi-

ores a 100 mg/L. Estes resultados sugerem que concentrações mais elevadas de agente coagulante não 

trazem nenhum benefício em termos de uma redução efetiva de turbidez. Além desta constatação, obser-

va-se o efeito da acidificação do meio com adições crescentes de coagulante. Medidas de condutividade 

das suspensões tratadas, a 25 
0
C, revelam ainda que um aumento de dosagem de sulfato de alumínio de 

100 para 1000 mg/L resulta numa elevação da condutividade do sobrenadante de 120 S.cm
-1

 para 550 

S.cm
-1

. A manutenção dos valores de turbidez para altas concentrações de coagulante permite concluir 

que não ocorreu reestabilização da suspensão e que, portanto, as partículas não sofreram reversão de suas 

cargas superficiais.  

A Figura 4.4 mostra a variação de turbidez final da água tratada para diferentes concentrações de 

sulfato de alumínio em função do pH inicial ajustado, com HNO3 ou KOH. Concentrações elevadas (1000 

mg/L) resultam numa faixa de pH de coagulação eficiente que vai de 4 a 9. Na medida em que a dosagem 

de coagulante decresce a faixa de pH de coagulação eficaz se estreita, ou seja,  para uma concentração de 

100 mg/L, tem-se coagulação eficiente entre valores de pH de 4 a 8. Quando a dosagem é de 10 mg/L este 

intervalo se reduz para uma faixa de pH‟s que vai de 4 a 5. 
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Figura 4. 4. Efeito  do  pH  inicial  sobre  a  turbidez    em diferentes concentrações 

(10 mg/L;  100 mg/L; 1000 mg/L) do coagulante sulfato de alumínio. 

 

Em todas as concentrações estudadas observa-se um ligeiro aumento de turbidez para valores de 

pH superiores a cinco. Isto sugere uma mudança de mecanismo de reação, provavelmente em conseqüên-

cia de mudanças na especiação do alumínio nesta faixa de pH (Figura 4.1). Para valores de pH inferiores a 

cinco os polihidroxocomplexos catiônicos de alumínio constituem as espécies predominantes; para valores 

de pH compreendidos entre 5 e 8 observa-se a formação preferencial do hidróxido de alumínio, e, para 

valores superiores a 9,  um enriquecimento do meio em hidroxocomplexos de Al(III) de carga negativa 

(Masion, 1993; DiBernardo, 1993). Portanto, numa faixa ácida de pH, na qual predominam espécies posi-

tivas de alumínio, a redução de turbidez observada não se deve a interações de natureza eletrostática. A 

desestabilização da suspensão pode estar associada à quimissorção de polihidroxocomplexos catiônicos 

sobre a superfície das partículas carregadas positivamente.  

Por outro lado, deveria ser levada em conta a possibilidade da adsorção de íons sulfato sobre os 

óxidos de ferro. No entanto, estudos sobre o efeito do pH sobre a adsorção de diversos ânions (F
-
, SeO4

2-
 , 

AsO4
3-

, Cl
-
, PO4

3-
, P2O7

4-
, SO4

2-
) sobre a superfície da goethita (Hingston et al., 1968 em Cornell & 

Schwertmann, 1996) mostram que as quantidades adsorvidas deste íon, em condições ácidas (pH em torno 

de 4,0), são as menores entre os diversos íons considerados.  Dixon & Kolarik (em Beckett ,1990), por sua 

vez, observam que a presença de íon sulfato reduz a magnitude do potencial Zeta positivo da magnetita, 

mas não afeta o seu IEP, ou seja, este íon não apresenta uma adsorção específica significativa sobre o óxi-

do de ferro.Em vista do exposto a adsorção de íons sulfatos não foi considerada. 

A Figura 4.5 mostra a diferença pH entre valores de pH da suspensão antes da adição do sulfato 

de alumínio (pHinicial) e aqueles após a adição de coagulante (pHfinal), em função do pH inicial ajustado 

com HNO3 ou KOH, para diferentes concentrações (10, 100 e 1000 mg/L) do eletrólito sulfato de alumí-
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nio. A figura mostra ainda, a evolução dos valores de pH em função do pH inicial, na presença de um 

eletrólito indiferente (KNO3) e na ausência de sulfato de alumínio. 

 

Figura 4.5. Efeito de diferentes concentrações do eletrólito sulfato de alumínio 

(10 mg/L;  100 mg/L; + 1000 mg/L; ausência de sulfato) 

sobre o pH final da suspensão para diferentes valores de pH inicial. 
 

Observa-se um deslocamento do ponto de interseção das retas relativas às várias concentrações de 

coagulante adicionado (10, 100 e 1000 mg/L) com o eixo dos pH‟s, em direção a valores de pH cada vez 

mais baixos. Os pontos de interseção, por analogia à metodologia de Mullar & Roberts (1966) para deter-

minação de PZC‟s de óxidos de ferro, correspondem aos PZC‟s dos agregados formados, nas diferentes 

condições de força iônica estudadas. Este tipo de deslocamento, na presença de espécies que sofrem qui-

missorção, é uma evidência de adsorção específica de cátions (Sposito, 1984; Lyklema, 1987). Esta ob-

servação, juntamente com a informação do diagrama de estabilidade do alumínio em solução, de que nes-

tas condições predominam hidroxocomplexos catiônicos, contribui para a hipótese de complexação super-

ficial destas espécies sobre as partículas de óxido, afetando sua carga superficial pela formação de com-

plexos de esfera interna. 

Por outro lado, levando em conta a composição mineralógica do sedimento sintético, assim como 

os minerais puros, os valores de pzc determinados reproduziram aqueles relatados na literatura, como 

mostra a Tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2. Valores medidos de pzc utilizando método eletrocinético 

(potencial zeta) e uma polpa contendo 5,7%de sólidos. 

Mineral PZC Valores de referência 
* 

Caulinita 4,0 4,7; 2- 4,6 

Goethita 7,0 6,1  0,6; 7,4-9,5; 7,0; 5,9-6,7 

Hematita 7,1 7,0; 7,2; 9,3; 9,4; 8,5; 4,2- 6,9 

Quartzo 2,0 2,0  0,3; 1-3 

Amostra sintética 6,1  

* Cornell &Schwertmann (1996); Sposito(1984); Parfitt&Atkinson(1976); Langmuir(1997) 
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O PZC da mistura mineral que constitui o “sedimento sintético” reflete a participação dos consti-

tuintes da mistura de acordo com as respectivas áreas superficiais específicas.  

Numa tentativa de investigar a possível participação das partículas de carga superficial negativa 

em um processo de heterocoagulação, foi estudado o efeito dos constituintes de “suspensões sintéticas” 

sobre a redução da turbidez. Para este fim, foram preparadas três amostras sintéticas de composições vari-

adas como mostra a Tabela 4.3.  

 

Tabela 4.3. Efeito da constituição da suspensão sobre a redução da respectiva turbidez, 

após  a adição de 10 mg/L de coagulante. 

 

Observa-se que a turbidez final após coagulação da suspensão constituída apenas por partículas de 

carga positiva, hematita e goethita, é quase três vezes superior aos valores da turbidez final das suspensões 

que contém algum tipo de partícula negativa (quartzo ou caulinita) nas condições de pH inicial. Os resul-

tados apresentados reforçam a idéia de um mecanismo envolvendo a associação entre substratos de cargas 

opostas (Beckett, 1990; Klein & Hallbom, 2002).  

Em vista do exposto, e considerando ainda que a coagulação é mais efetiva para valores de pH em 

torno de quatro, é provável que partículas negativas de quartzo participem do mecanismo de coagulação 

através de uma etapa de heterocoagulação. 

Finalmente, medidas de mobilidade eletroforética da suspensão, em pH igual a quatro, após a adi-

ção de uma dosagem de sulfato de alumínio de 100 mg/L, forneceram valores positivos de cerca de 

7,5x10
-5 

cm
2
.V

-1
.s

-1
. Nestas condições favoráveis à coagulação, portanto, é positiva a carga média resultan-

te das partículas dispersas. Este resultado permite mais uma vez supor que o mecanismo de coagulação 

predominante não é de neutralização de cargas. 

Duas possibilidades podem ser propostas para analisar o comportamento do sistema estudado 

frente à adição do agente coagulante sulfato de alumínio. A primeira contemplaria um processo de hetero-

coagulação entre partículas de óxido carregadas positivamente e partículas de quartzo, resultando num 

agregado de carga final negativa; este agregado aniônico seria em parte neutralizado pelos hidroxocom-

 Constituição da suspensão 

Hematita 

+ 

Goethita 

Hematita  + 

Goethita  + 

Caulinita 

Hematita + 

Goethita  + 

Quartzo 

pH inicial 6,60 6,70 5,50 

Turbidez inicial (NTU) 1970 1850 1750 

Turbidez final (NTU) 925 350 330 

Redução de Turbidez (%) 53 81 81 
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plexos de carga positiva predominantes nas condições de pH do meio. A segunda possibilidade se basearia 

na formação de complexos superficiais de carga positiva resultantes da adsorção dos hidrocomplexos de 

alumínio sobre a superfície das partículas de óxidos de ferro. Estes complexos catiônicos interagiriam 

numa segunda etapa de heterocoagulação com partículas negativas de quartzo provocando a sua sedimen-

tação. As evidências experimentais reforçam a segunda proposta. 

 

 

4.1.4 Otimização dos resultados 

 

Visando determinar as condições ótimas de clarificação destas suspensões, foi proposto um mode-

lo matemático utilizando a turbidez final (T) como resposta e o pH e o logarítimo decimal da dosagem de 

coagulante (log D) como parâmetros. O procedimento de regressão múltipla conduziu à equação (1) apre-

sentada abaixo:  

 

T =  19,8 (log D)
2
  -  5,1(pH )

2
  -  21 pH. log D + 126,1 pH  -  337,8              (1) 

 

cujo coeficiente de correlação de Pearson (r
2
) é igual a 0,943, o que demonstra a adequação do modelo.  

Com base nesta equação obtém-se a superfície de resposta apresentada na Figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Superfície de resposta mostrando as condições otimizadas de coagulação. 
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A superfície de resposta permite observar que para baixos valores de pH a eficiência da coagula-

ção é mais satisfatória. O estudo dos pontos críticos da equação (1), com pH fixado em 4, conduz a um 

valor mínimo de turbidez final quando a dosagem de coagulante é de 132 mg/L.  

A Figura 4.7 apresenta ainda a projeção desta superfície sobre o plano T.log D.  

 

 

Figura 4.7. Projeção da superfície de resposta sobre o planoT . log D 

(pH = 4,0; pH = 5,0;  pH = 6,0;  pH = 7,0;  pH = 8,0 ) . 

 

 

Verifica-se a partir da figura que para um pH igual a 4, o mínimo de turbidez ocorre para um valor 

de logD de aproximadamente 2, ou seja, para cerca de 100 mg/L de coagulante.  
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4.2. COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO DE SUSPENSÕES DE ÓXIDOS DE FERRO 

POR MORINGA OLEÍFERA 

 

 4.2.1 Introdução 

 

O tema que será abordado a seguir constitui um dos focos principais deste trabalho: a avaliação do 

coagulante natural Moringa oleífera para a clarificação de suspensões ricas em óxidos de ferro. Este 

assunto foi exposto num artigo científico que constitui o Anexo III do texto e será submetido a um 

periódico internacional visando sua publicação. 

As atividades de mineração de ferro na bacia do rio Piracicaba aumentaram intensamente as taxas 

de erosão mecânica e química do solo.  Esta região, inserida no Quadrilátero Ferrífero, constitui um dos 

grandes depósitos de ferro do planeta e sua exploração é em parte responsável pelo assoreamento do alto 

rio Piracicaba e de seus afluentes (FEAM, 1996; Paula, 1997; Guedes et al, 2004). O acúmulo de sedimen-

tos nas margens e leito do rio tem origem no arraste de material das encostas de áreas já lavradas ou em 

exploração durante o período chuvoso (outubro a fevereiro). Fora da estação das chuvas, as águas superfi-

ciais de turbidez elevada são satisfatoriamente retidas por bacias de decantação, construídas pelas empre-

sas mineradoras para este fim. Parte do material suspenso sedimenta nas bacias antes que as águas venham 

a encontrar o rio e seus afluentes. As suspensões, de cor avermelhada, são constituídas basicamente de 

goethita e hematita, e, dependendo do volume de partículas coloidais nelas dispersas, o processo de clari-

ficação por sedimentação espontânea pode ser bem lento. A intervenção do homem no sentido de acelerar 

a clarificação destas suspensões ricas em óxidos de ferro e preservar a qualidade das águas do rio Piraci-

caba se faz necessária. 

As substâncias capazes de promover a clarificação acelerada de suspensões de alta turbidez são os 

agentes coagulantes e floculantes. Seu uso vem sendo praticado pelo homem desde a antiguidade e a de-

manda por produtos cada vez mais eficientes e ambientalmente corretos estimula novas pesquisas tecnoló-

gicas. Sais de alumínio e ferro, e polieletrólitos orgânicos sintéticos, associados ao alúmen ou isoladamen-

te, dominavam o mercado de coagulantes até recentemente. No entanto, apesar do baixo preço em países 

industrializados, eficiência, facilidade de manuseio e outras vantagens dos sais de alumínio, os seus efeitos 

potencialmente tóxicos para a saúde humana e de vegetais vêm chamando a atenção dos ambientalistas. 

No caso de países em desenvolvimento, como os do leste da África, a importação de alúmen custa cerca 

de U$ 700/ton, enquanto nos Estados Unidos o produto é comercializado em média por U$ 100/ton 

(Schulz & Okun, 1983). Os polieletrólitos sintéticos, por sua vez, além de serem bem mais caros que os 

sais inorgânicos, têm sido vistos com desconfiança devido ao desconhecimento dos seus efeitos danosos 
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em médio prazo (toxicidade, características carcinogênicas e mutagênicas) para o ser humano. Alguns 

países, como, por exemplo, o Japão, vêm adotando medidas restritivas contra o seu emprego no tratamento 

de água para consumo humano (Raghuwanshi et al, 2002; Selvapathy & Vijayaraghavan, 1994; Pitchai et 

al, 1992; Kawamura, 1991; Martyn et al, 1989; Crapper et al, 1973). 

Os polieletrólitos naturais que podem ser extraídos de algumas espécies vegetais e animais, tam-

bém designados biocolóides, tornaram-se uma alternativa a ser explorada. Estes coagulantes apresentam 

vantagens em relação aos polieletrólitos sintéticos e ao alúmen, no que diz respeito à saúde do homem, à 

sua biodegradabilidade e às faixas mais amplas de dosagens efetivas. Na categoria dos biocolóides catiô-

nicos inclui-se a Moringa oleifera. 

Moringa oleifera Lam, vegetal conhecido no Hemisfério Norte como horseradish ou drumstick, é 

uma árvore da família Moringaceae, da ordem Papaverales, de gênero único, com quatorze espécies, nati-

va das trilhas Agra e Oudh, em Uttar Pradesh, no sub-Himalaia, noroeste da Índia (Jahn et al, 1986.c).  

Atualmente esta árvore (Figura 4.8) é cultivada em todo o cinturão tropical nos continentes asiáti-

co, africano e americano. A Moringa cresce em quase todos os tipos de solos, exceto em solos argilosos 

compactados. 

 

Figura 4.8 Muda jovem de Moringa oleífera plantada no Povoado da Chapada, OP. 

 

A salinidade ou alcalinidade dos solos não tem efeitos importantes sobre seu desenvolvimento e o 

pH do solo recomendado para o seu plantio varia de 4,5 a 8,0. A divulgação desta hortaliça arbórea não 

convencional no meio científico brasileiro ocorreu no ano de 1982, através do Prof. Dr. Warwick Estevam 

Kerr (USP/INPA/UFU) com o objetivo principal de auxiliar no combate à avitaminose A, maior carência 

nutricional da população brasileira (Silva & Kerr, 1999). 
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O clima e o solo do Norte e Nordeste do Brasil são favoráveis para plantações de Moringa. Em 

1990, cerca de 25.000 árvores foram plantadas por estudantes universitários no Maranhão com sucesso 

(Morton, 1991). A árvore é capaz de se desenvolver em solos marginais, pobres, e, seu plantio não compe-

te com áreas férteis direcionadas para o cultivo de alimentos (Becker & Makkar, 1999). Nos casos de 

grande demanda de sementes, o suprimento pode ser satisfeito por plantações comunitárias que permitam 

aos moradores da área usufruírem seus múltiplos usos (Figura 4.9) como cercas naturais, alimentação de 

gado, produção de mel, etc. Entre estes, destaca-se como alternativa econômica, a produção de óleo para a 

indústria de cosméticos (Morton, 1991; Jahn, 1992; Faizi, 1994; Trier, 1995; Pollard et al, 1995; Warhurst 

et al, 1997; Ndabigengesere & Narasiah, 1998
 
a, b; McConnachie et al, 1999). 

 

Figura 4.9 Usos múltiplos da Moringa oleífera (adaptado de Becker & Makkar, 1999,  

disponível em Http://www.moringanews.org, 2000) 

 
Muitas experiências foram realizadas utilizando a Moringa oleífera como coagulante de suspen-

sões aquosas de caulinita (Trier, 1995; Gassenschmidt et al, 1995; Muyibi & Evison, 1995.a; Ndabigenge-

sere & Narasiah, 1995, 1998.a,b; Okuda, 1999; McConnachie et al, 1999). A redução da turbidez de águas 

ricas em matéria orgânica do tipo NOM (Natural Organic Matter) também foi investigada (Bawa et al, 

2001). 

As virtudes medicinais desta planta são conhecidas e apreciadas na Ásia, África e América Cen-

tral. Ela é freqüentemente mencionada por Chacradatta (ano 1050) e nos trabalhos sânscritos em medicina 

Bhavaprakasa (Silva & Kerr, 1999). Estudo parasitológico realizado por Olsen (1987) concluiu que a Mo-

ringa, além de clarificar a água é capaz de reduzir em cerca de 90% o número de cercariae presente, mi-

http://www.moringanews.org/
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nimizando desta forma o risco de propagação da esquistossomose, doença que afeta pelo menos 200 mi-

lhões de pessoas no mundo. O Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Ceará vem estu-

dando o potencial larvicida do pó da semente no combate à dengue com resultados promissores (Departa-

mento de Bioquímica, UFCe, 2001).  Um carvão ativo de baixo custo feito das casca das sementes da Mo-

ringa demonstrou uma boa capacidade de adsorção de hepatotoxinas produzidas por cianobactérias (algas 

azuis) presentes nas águas do norte e nordeste brasileiro, e responsáveis pela morte de pacientes submeti-

dos à hemodiálise, em Caruaru em 1996 (Warhurst et al., 1997). As aplicações medicinais da planta são 

inúmeras e incluem o tratamento de reumatismo, gota, malária e pressão alta (Silva & Kerr, 1999; Faizi et 

al, 1994; Lund & Jahn, 1980). 

As propriedades nutricionais das folhas e vagens da Moringa (Tabela 4.4) têm sido alvo da aten-

ção de cientistas e de organizações não-governamentais de ajuda a países tropicais com quadros de desnu-

trição em sua população (Figura 4.10 e 4.11). O teor de Vitamina A, -caroteno, especialmente, da ordem 

de 23.000 U.I. /100g de folhas, é superior ao dos brócolis e da cenoura (Silva & Kerr, 2000; Jahn, 1992, 

1989).  
 

 

Figura 4.10 - Crianças africanas preparando refeição  

a base de folhas de Moringa <http://www.moringanews.org)> 
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Tabela 4.4 Análise das vagens, folhas frescas e folhas secas 

em 100g de porção comestível (http: //www. moringatrees. 

org/TMTnutrition. html). 

 Vagens Folhas Pó Folhas 

Umidade (%) 86,9 75,0 7,5 

Calorias 26,0 92,0 205,0 

Proteínas(g) 2,5 6,7 27,1 

Gorduras(g) 0,1 1,7 2,3 

Carboidrato 3,7 13,4 38,2 

Fibras(g) 4,8 0,9 19,2 

Minerais(g) 2,0 2,3 - 

Ca (mg) 30,0 440,0 2.003,0 

Mg (g) 24,0 24,0 368,0 

P (mg) 110,0 70,0 204,0 

K (mg) 259,0 259,0 1.324,0 

Cu (mg) 3,1 1,1 0,6 

Fe (mg) 5,3 7 28,2 

S (mg) 137,0 137,0 870,0 

Ac.Oxalico(mg) 10,0 101,0 0,0 

Vit.ACaroteno(mg) 0,1 6,8 16,3 

Vit.B- chol(mg) 423,0 423,0 - 

Vit.B1thiam(mg) 0,05 0,21 2,6 

Vit.B2ribofl(mg) 0,07 0,05 20,5 

Vit.B3- 

ac.nicotinico(mg) 
0,2 0,8 8,2 

Vit.C- 

ac.ascorbico(mg) 
120 220,0 17,3 

Vit.E-Acetato  de 

tocoferol (mg) 
- - 113,0 

Arginina 

(g/16g N) 
3,3 6,0 

0,0 

Histidina 

(g/16g N) 
1,1 2,1 0,0 

Lisina(g/16g N) 1,5 4,3 0,0 

Triptofano 

(g/16g N) 
0,8 1,9 0,0 

Fenilalanina 

(g/16g N) 
4,3 6,4 0,0 

Metionina 

(g/16g N) 
1,4 2,0 0,0 

Treonina(g/16g N) 3,9 4,9 0,0 

Leucina(g/16g N) 6,5 9,3 0,0 

Isoleucina 

(g/16g N) 
4,4 6,3 0,0 

Valina 

(g/16g N) 
5,4 7,1 0,0 

Figura 4.11 

1 - Aspecto do ramo florífero; 

2 - flor aberta; 

3,4 - elementos do cálice e da corola; 

5 - estame fértil; 

6,7 - estaminódios; 

8 - gineceu; 

9 - corte do ovário; 

10 - fruto abrindo-se; 

11 - semente (Brandão Joly em Trier, 1995). 
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As Tabelas 4.5, 4.6 e 4.7 apresentam resultados de análises de caracterização das sementes de Mo-

ringa realizadas por Ndabigengesere, et al (1995) em grãos descascados e não-descascados. 

 

 
Tabela 4.5. Análise Elementar das sementes de Moringa (% massa) 

(Ndabigengesere et al, 1995) 

Amostra N(%) C(%) H(%) 

Sementes sem casca 6,1 54,8 8,5 

Sementes com casca 5,0 53,3 7,7 

 

 

 
Tabela 4.6. Composição em proteínas, lipídios e açúcares das sementes de Moringa oleífera 

               (% massa) (Ndabigengesere et al, 1995) 

Amostra Proteínas (%) Lipídios(%) Carbohidratos(%) 

Sem casca 
pó 36,7 34,6 5,0 

solução 0,9 0,8 - 

Com casca 
pó 27,1 21,1 5,5 

solução 0,3 0,4 - 

 

 
 

Tabela 4.7. Características do extrato bruto das sementes de Moringa oleífera 

(Ndabigengesere et al, 1995) 

PARÂMETRO Sementes sem casca Sementes com casca 

pH 6,4 5,8 

Condutividade(S cm
-1

) 1500,0 1700,0 

Alcalinidade (mg L
-1

 CaCO3) 246,0 60,0 

Ca
2+

 (mg L
-1

) 14,5 15,2 

Mg
2+

 (mg L
-1

) 47,9 30,6 

Na
+
 (mg L

-1
) 13,4 24,4 

K
+
 (mg L

-1
) 42,9 63,6 

Fe
3+

 (mg L
-1

) 3,0 5,0 

Cl
-
 (mg L

-1
) 19,0 11,0 

SO4
2-

 (mg L
-1

) 9,0 8,0 

NO3
-
 (mg L

-1
) 110,0 140,0 

PO4
3-

 (mg L
-1

) 208,0 187,0 

TOC (mg L
-1

) 4760,0 3678,0 

DOC (mg L
-1

) 15000,0 9630,0 

TKN(mg L
-1

) 1193,0 802,0 
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O extrato aquoso das sementes secas trituradas constitui um coagulante ou auxiliar de coagulação 

que, no Sudão, é empregado em substituição ao alúmen no tratamento das águas de alta turbidez, 3000 – 

8000 NTU, do rio Nilo Azul (Jahn, 1984a). O uso das sementes de Moringa como coagulante apresenta 

uma dupla vantagem: efeitos de tratamento físico e de tratamento biológico (Trier, 1995). O pó da semen-

te é muito eficiente para a eliminação da turvação da água dentro de uma a duas horas, mesmo em diferen-

tes faixas de pH, enquanto que o sulfato de alumínio mostra bons resultados em faixas restritas de pH 

(DiBernardo, 1993). A suspensão feita a partir da pasta de sementes cruas, além de não afetar sensivel-

mente o pH, a condutividade e a alcalinidade da água (Nabigengesere, 1998.a,b.), é antibacteriana e anti-

fúngica. A idéia de que a alta atividade coagulante da Moringa era restrita a águas de alta turbidez (Schulz 

& Okun, 1983; Muyibi, 1995.a,b; Ndabigengesere, 1998.a,b), foi contestada pelo trabalho de Okuda 

(2001.a,b) que, trabalhando com soluções salinas de Moringa, demonstrou sua eficácia para águas com 

turbidez inicial inferior a 50 NTU. 

Dois outros aspectos positivos da utilização do biopolímero devem ainda ser mencionados: o lodo 

produzido durante a coagulação é biodegradável e cerca de cinco vezes menos volumoso do que o lodo 

produzido por tratamentos empregando sulfato de alumínio (Ndabigengesere et al., 1995, Ndabigengesere 

& Narasiah 1998; Jahn, 1992).  

As sementes da Moringa oleífera contêm polieletrólitos catiônicos com peso molecular entre 6 e 

16 kDa. Seu ponto isoelétrico se situa entre 10 e 12 (Gassenschmidt et al, 1991; Gassen et al, 1990). En-

saios de atividade coagulante das sementes trituradas foram realizados utilizando diferentes solventes: éter 

de petróleo, n-hexano, clorofórmio, acetona, água e metanol. Somente o extrato aquoso apresentou ativi-

dade. Este extrato consiste de uma solução de proteínas, lipídios e carboidratos.  O agente ativo coagulante 

é uma proteína solúvel em água de peso molecular 13 kDa com sub-unidades de 6,5 kDa, ligadas através 

de ligações S-S. A purificação das proteínas mostrou que elas são estáveis na forma desidratada por mais 

de seis meses sem qualquer precaução especial de armazenagem em relação a temperatura e pH (Ndabi-

gengesere et al, 1995). 

Seis polipeptídeos foram identificados nas sementes de Moringa; seus aminoácidos mais im-

portantes são arginina (resíduo catiônico), ácido aspártico (resíduo aniônico), glutamina, prolina e 

metionina (resíduos neutros). Gassenschmidt (1991) realizou o seqüenciamento de duas frações cons-

tituídas por sessenta resíduos, que denominou como MO 2.1 e MO 2.2. As duas frações apresentam 

um PM de 6,5 kDa e apresentam composições muito semelhantes. A Figura 4.12 mostra a estrutura 

primária da proteína MO 2.1. Com base neste seqüenciamento, a pesquisadora consultou bancos de 

dados específicos para identificação de proteínas e concluiu que estas não pertencem a uma família de 

proteínas conhecida. 

Q G P G R Q P D F Q R C G Q Q L R N I S P P Q R C P S L R Q A V Q L T H Q Q Q G Q V G 

P Q Q V R Q M Y R V A S N I P S T 

Figura 4.12  Seqüenciamento da proteína MO 2.1, onde Q- glutamina;  G- glicina; P-prolina;  R- arginina;  D- ac. 

aspártico;  F- fenialanina; C- cisteína; L- leucina; N- asparagina; I- isoleucina;S- serina; A- alanina; V- valina; T- 

treonina; H- histidina; M- metionina e  Y-tirosina (Gassenschmidt et al.,1991). 
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O uso do extrato aquoso de sementes de Moringa apresenta inúmeras vantagens, no entanto, 

apresenta também dois inconvenientes que devem ser considerados. O primeiro é a poss ibilidade de 

aumentar o teor de carbono total (COT) da água tratada. O segundo, o curto prazo de validade do 

extrato aquoso; a sua utilização deve se dar no máximo de 3 a 4 dias após a preparação, sob risco de 

falta de atividade ou da incorporação de odor e sabor à água após tratamento (Okuda, 2001.b).  

 Conforme exposto, as experiências até agora divulgadas envolvem suspensões ricas em argi-

las. Não existe nenhuma publicação, segundo nosso conhecimento, voltada para a aplicação de Mo-

ringa oleífera como coagulante de suspensões ricas em óxidos de ferro. 

O presente trabalho visa estudar a eficácia do coagulante natural M. oleífera em soluções ricas 

em óxidos de ferro provenientes de áreas de mineração. Pretende-se ainda investigar o mecanismo de 

coagulação envolvendo o biopolímero catiônico e partículas de óxidos de ferro. O conhecimento do 

desempenho deste coagulante natural pode servir de subsídio para um projeto economicamente viável 

de adoção da Moringa oleífera pelas empresas mineradoras de ferro. 

 

 

4.2.2 Metodologia 

 

4.2.2. a. Caracterização das águas superficiais 

 

As amostras da suspensão rica em óxidos de ferro coletadas na Cava da Mina de Alegria, 

SAMARCO SA, foram submetidas à caracterização química, física e mineralógica. Numa primeira 

etapa a água natural foi analisada quanto à turbidez (Fotômetro MERCK/ modelo SQ118 e 

Turbidímetro HACH/modelo 501), temperatura e pH (pHmetro MICRONAL/modelo B374), 

condutividade (Condutômetro METHROM/modelo E-257) e a alcalinidade foi obtida por titulação 

volumétrica com solução de ácido sulfúrico (0,01mol/L). As suspensões tiveram os sólidos totais, em 

suspensão e dissolvidos determinados por filtração e método gravimétrico (Balança analítica 

METTLER/modelo AB204). 

 As frações dissolvidas foram caracterizadas quimicamente através de medidas de car-

bono orgânico total (TOC-5000 Analyser SHIMADSU Co), eletroforese capilar (WATERS Ca-

pillary Ion Analyser Quanta 4000) e fotômetro MERCK/modelo SQ118. 

As frações sólidas foram quimicamente identificadas por espectrometria de emissão atômica com 

fonte de plasma ICP-AES utilizando um sistema JY ULTIMA C-Jobin Yvon.  

A análise física do sólido suspenso incluiu análise mineralógica por difração de Raios-X (Difratometer 

RIGAKU /model D-MAX/B series), análise granulométrica por difração a laser (Zetasizer II, MALVERN 

Instruments), medida da área superficial específica pelo método BET (QUANTACHROME, Nova1000) e 

potencial Zeta das partículas em suspensão (Laser Zee Meter PAN KEN, model 501 e MICROMERITICS, 

model 1202). 
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4.2.2.b. Preparação e caracterização das sementes e do extrato aquoso de Moringa oleífera 

 

 As sementes de Moringa foram descascadas imediatamente antes dos testes. Apenas os grãos per-

feitos, de coloração creme ou levemente amarelada, foram utilizados. Os grãos foram triturados em almo-

fariz, peneirados em 40 mesh, pesados em balança analítica (METTLER/modelo AB204) e misturados 

com água destilada para constituir extratos aquosos de concentrações 1% ou 10% (m/v). O material pesa-

do foi inicialmente homogeneizado vigorosamente com pequeno volume de água de forma a não formar 

muita espuma. Depois deste período o restante da água foi adicionado e o sistema deixado em repouso por 

150 minutos. Este intervalo de tempo foi estabelecido após ensaios de avaliação da atividade coagulante 

em diferentes tempos de extração. A avaliação da atividade coagulante baseou-se em medidas de turbidez 

da suspensão, após adição de extratos aquosos com diferentes tempos de contato semente-água, e por me-

didas da concentração de substância ativa no extrato utilizando espectrometria no UV. 

 A fração da massa inicial de grãos solúvel em água foi quantificada por ensaios gravimétricos. 

Esta fração passou a ser designada nos ensaios como massa de polímeros solúveis. Os extratos aquosos 

foram utilizados em testes de coagulação dentro de um período máximo de três dias, independentemente 

de se tratar de inverno ou verão. 

 Os agentes ativos das sementes de Moringa, identificados por diferentes autores como proteínas 

catiônicas foram purificados e caracterizados usando diferentes técnicas: diálise, liofilização, troca-iônica, 

precipitação química e eletroforese (SDS-PAGE), segundo a seqüência apresentada na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8. Seqüência de operações empregadas na purificação das proteínas 

I. Precipitação das frações com sulfato de 

amônio PA 
Frações: 20%, 60%, 80% e 100% de saturação 

II. Centrifugação   

III. Redissolução do precipitado em tam-

pão fosfato 0,05 mol/L (pH= 7,0) 
 

IV. Passagem por coluna contendo resina 

de troca aniônica S-sepharose (10 mL)  
Resina equilibrada com HCl 

V. Eluição da coluna com gradiente linear 

de concentrações de NaCl (0-1,0 mol/L) 

Fase A: 600 mL/Tampão fosfato (pH=7)/ [NaCl]=0 

Fase B: 600 mL/Tampão fosfato (pH=7)/ [NaCl]=1,0 mol/L 

VI. Eletroforese de gel poliacrilamida 

(SDS-PAGE) – 15% gel 
Fração ativa, faixa de PM: 12.000 – 14.000 Da 

VII. Dessalinização em saco de diálise com 

NH4HCO3 (0,01 mol/L) 
 

VIII. Liofilização e armazenagem  
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A purificação das proteínas foi realizada no Laboratório de Enzimologia e Biofísi-

ca/NUPEB/UFOP através de metodologia padrão detalhadamente descrita em inúmeras referências 

(Haschemeyer & Haschemeyer, 1973; Jakobi, 1971). A pureza e os pesos moleculares das proteínas puri-

ficadas foram analisados por eletroforese de gel poliacrilamida-sulfato de dodecil amônio (SDS-PAGE) 

utilizando 15% de gel.  

 O aminoácido arginina, na forma de reagente de pureza analítica, também foi empregado em ex-

periências de adsorção.Este aminoácido constitui o principal resíduo catiônico da cadeia polipeptídica do 

coagulante, seqüenciada por Gassenschmidt et al.(1995). Sua estrutura foi confirmada por espectroscopia 

no infravermelho (Spectrometer NICOLET /modelo Impacto 410). 

 

 

4.2.2.c. Ensaios de Coagulação/Floculação 

 

 Os testes de coagulação/floculação utilizaram equipamento de Jar-Test padrão (Jar-Test MILAN, 

modelo JT 101) com seis jarros contendo 100 mL de suspensão natural e diferentes dosagens de agente 

coagulante. Não foi feita qualquer correção de pH. Após a adição simultânea das dosagens adequadas de 

extrato aquoso 1% aos seis béquers, as misturas eram agitadas inicialmente com velocidade de 120 rpm 

por três minutos. O sistema de agitação empregava hastes verticais de aço inoxidável dotadas de lâminas 

retangulares, do mesmo material, dispostas na extremidade das hastes e normalmente a elas. A velocidade 

de misturação era em seguida reduzida para 40 rpm por vinte minutos. Encerrada a etapa de agitação, as 

hastes eram erguidas, e as suspensões tratadas deixadas em repouso por 30 minutos. Amostras do sobre-

nadante eram então recolhidas com micropipetas com ponteiras de boca larga (extremidade cortada) de 

forma a não perturbar o sistema em repouso. As amostras eram analisadas quanto à turbidez (photometer 

MERCK/ modelo SQ 118) , ao pH (pH meter SCHOTT GERATE/ model CG815) e  à condutividade 

(condutômetro METHROM/modelo E527). 

 

 

4.2.2.d.  Isotermas de adsorção 

 

 A construção das isotermas de adsorção do polímero sobre a superfície dos óxidos de ferro base-

ou-se em ensaios de coagulação/floculação realizados em um conjunto de doze tubos dispostos em um 

agitador com movimento rotatório. Os tubos continham amostras de 50 mL de suspensão natural às quais 

eram adicionados volumes variáveis de extrato aquoso de sementes de Moringa de concentração 10% 

(m/v). A força iônica do meio era mantida constante e igual a 10
-3

 mol/L pela adição de volumes adequa-
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dos de NaCl (0,01 mol/L). Nos ensaios, a velocidade de rotação dos tubos era ajustada para o valor máxi-

mo durante três minutos e depois reduzida para cerca de 40 rotações por minuto por duas horas. Após 30 

minutos de repouso, eram cuidadosamente coletadas amostras do sobrenadante para medidas de turbidez 

(turbidímetro HACH, modelo 501), pH (pHmeter ORION) , potencial Zeta (Zetamaster da MALVERN 

Instruments) e análise granulométrica por difração a laser (Zetasizer II, MALVERN Instruments). 

 Na seqüência, amostras de 20 mL do sobrenadante eram recolhidas e centrifugadas a 5000 

rpm (Centrífuga FANEM Baby) até que a sua turbidez estivesse inferior a 10 NTU. As suspensões 

resultantes eram filtradas sob vácuo em filtros Millipore de 0,2 m. Amostras do filtrado eram anali-

sadas por espectrometria na região do ultravioleta (HP Spectrometer/ modelo 8453) para determina-

ção da concentração residual do polímero em solução. Para tanto, eram preliminarmente construídas 

curvas de calibração utilizando soluções-padrão do extrato aquoso de concentrações conhecidas. 

 Os sedimentos coagulados resultantes dos ensaios de adsorção eram lavados com água destilada, 

secos em estufa a 45°C, e submetidos à análise espectroscópica na região do infravermelho (Spectrometer 

BRÜCKER / IFS 55 e  NICOLET/ Impacto 410). Estes sedimentos eram também submetidos à análise 

termogravimétrica (SHIMADSU TGA-50H), difração de Raios-X (Difratometer SHIMADSU /tubo de Co 

e filtro de Fe)  e espectroscopia no Mössbauer (FAST COMTECH). 

 

 

4.2.3 Resultados 

 

4.2.3.a  Caracterização dos materiais 

 

I. Caracterização da fração líquida da suspensão natural 

 

A Tabela 4.9 apresenta algumas características físico-químicas da suspensão natural. 

 

Tabela 4. 9. Caracterização físico-química da fração líquida da suspensão natural 

coletada na Cava da Alegria/ SAMARCO SA (abril/2002) 

Análises Físico-Químicas 

Temperatura (°C) 24,0 NO3
-
(mg/L) 3,8 

pH 5,3 Cl
-
(mg/L) <0,5 

Turbidez (NTU) 18 000 SO4
2-

(mg/L) 1,0 

Sólidos dissolvidos (mg/L) 37,47 DOC(mg/L) 0,131 

Sólidos suspensos(mg/L) 3 550 Alcalinidade (mg/L HCO3
-
) 3,0 

Sólidos totais(mg/L) 3 600 Condutividade (S/cm) 12,2 
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II. Caracterização da fração sólida da suspensão natural 

  

A Tabela 4.10 mostra os valores determinados experimentalmente para algumas propriedades físi-

cas e químicas do sólido suspenso nas águas coletadas. 

 

Tabela 4. 10 . Caracterização física e química da fração sólida da suspensão 

natural coletada na Cava da Alegria / SAMARCO SA (abril/2002) 

Análises Físicas 

Análise Mineralógica (Figura 4.13) goethita, hematita, caulinita, quartzo e TiO2  

Análise Granulométrica (Figura 4.14) diâmetro das partículas: 0,1-10µm  

Área Superficial Específica 51,1434  m
2
 g

-1 

Porosidade 0,15927 cm
3
 g

-1
 

Densidade 3,125 g cm
-3

 

Potencial Zeta 11,2 mV 

PZC(Figura 4.15) 5,4 unidades de pH 

Análise Termogravimétrica 

TGA-DTA (Figura 4.16) 

T transição goethita = 307,10°C 

Tperda de água caulinita= 500,65°C 

Análises Químicas 

ICP-AES Fe2O3 (76,0%), alumina (7,3%), SiO2 (2,0%), TiO2 (0,61%) 

MnO (0,23%), CaO(0,06%), MgO(0,13%),  

Na2O(0,08%),P2O5(0,46%) 

 

 

Figura 4. 13. Espectro de Difração de Raios-X da fração sólida da suspensão 

natural da Cava da Alegria (método do pó, tubo de cobre). 
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Figura 4.14. Distribuição granulométrica da fração sólida da suspensão natural expressa 

em  percentagem volumétrica. 

 

 

 

Figura 4.15. Determinação do PZC do sólido suspenso segundo  a 

metodologia de Mular & Roberts (1967). 

 

 

 

Figura 4.16. Análise Termogravimétrica (DTA-TGA) da fração 

sólida da suspensão natural da Cava da Alegria . 
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O espectro no IV do sólido em suspensão (Figura 4.17) apresenta as bandas múltiplas características 

da caulinita na região 3690-3630 cm
-1

 e em 1000 e 1100 cm
-1

. Bandas em 3660, 3145 cm
-1

 e o ombro em 

3400cm
-1

, assim como o pico em 1631 cm
-1

,correspondem a vibrações de OH de diferentes naturezas da 

goethita. Em 800 e 900 cm
-1

 têm-se vibrações de hidroxilas bulk da goethita (Russel & Parfitt, 1974). 
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Figura 4.17. Espectro de transmissão no infravermelho do sólido em suspensão. 

 

 

III. Caracterização das sementes e do extrato aquoso de Moringa 

 

O espectro de absorção na região do IV (FTIR) dos grãos de Moringa oleífera é apresentado na 

Figura 4.18 e sua análise permite a identificação de alguns picos importantes. 
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Figura 4.18. Espectro de absorção no IV dos grãos de Moringa oleífera 
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A banda larga em 3300 cm
-1

 é característica de deformação axial de grupo N-H livre com super-

posição de OH de amida secundária e pode também ser atribuída a ligações hidrogênio intermoleculares 

de grupos OH. O ombro sutil em 3100 cm
-1

 resulta de superposição de bandas N-H e de deformação axial 

de C-H alifático. Os picos fortes em 2923 e 2854 cm
-1

 são relativos à elongação CH3 e CH2 de hidrocar-

bonetos. A banda intensa a 1745 cm
-1

 é relativa à vibração de carbonilas de grupos COOH e em 1660 cm
-1

 

de deformação angular no plano de carbonila de amida, designada por banda de amida I. Em 1539 cm
-1

 

tem-se a banda resultante da interação entre deformação angular de N-H e elongação da ligação C-N do 

grupo C-N-H de amida secundária (banda de amida II). As bandas de amida I e II são importantes na 

identificação de reações envolvendo grupos amida de cadeias polipeptídicas de proteínas; nestas cadeias a 

natureza dos grupos R (R-CONH-R‟) tem pouco efeito sobre a energia da vibração. Em 1236cm
-1

 observa-

se uma banda mais fraca também resultante de interação entre vibrações de torsão de grupos N-H e elon-

gação de ligações C-N. Finalmente a banda larga (750-500 cm
-1

)  na extremidade direita do espectro cor-

responde a deformações fora do plano de ligações N-H. 

 Extratos aquosos das sementes, obtidos pela agitação vigorosa dos grãos triturados em água se-

guida por um tempo de repouso (fase de extração), foram preparados em diferentes tempos de extração e 

tiveram suas eficiências  testadas. Ou seja, o tempo de contato entre os grãos macerados e a água destilada 

foi variado desde um período de 30 minutos até 24 h (1440 min) e os extratos resultantes foram avaliados 

em relação à redução de turbidez das suspensões (Figura 4.19)  e em relação à concentração de proteínas 

no extrato resultante avaliada por espectrometria no UV (Figura 4.20). 

 

 

Figura 4.19 Avaliação do tempo ótimo de extração dos grãos macerados em água destilada 

com base na redução de turbidez da suspensão natural. 
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Figura 4.20. Avaliação do tempo ótimo de extração dos grãos macerados em água destilada com base na concentra-

ção de fração ativa no extrato avaliada por espectrometria no UV. 

 

 

As avaliações apontaram o tempo de 150 min como o ótimo segundo os dois critérios estudados. 

Os extratos aquosos foram então preparados com este tempo de extração e o seu espectro de absorção na 

região do ultravioleta é mostrado na Figura 4.21. 

 

Figura 4.21. Espectro de absorção no UV do extrato aquoso de Moringa oleífera. 

 

O espectro relativo ao extrato aquoso 1%, puro, apresenta picos importantes nos comprimentos de 

onda 221 nm, 271 nm e 278 nm. A Figura 4.21 mostra valores de absorbância relativos a uma diluição de 

0,1%. Os picos em 271 e 277 nm aparecem com boa definição em soluções pelo menos dez vezes mais 

concentradas. A larga banda observada na faixa 221-320 nm é atribuída a grupos CN, COOH , NH e NH2 

das proteínas ativas responsáveis pela coagulação (Ndabingengesere, 1995). 
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A massa da fração dos constituintes das sementes de Moringa solúvel em água foi determinada 

através de um ensaio em triplicata cujos resultados são apresentados na Tabela 4.11. 

 

Tabela 4. 11. Determinação da massa da fração solúvel em água dos grão de Moringa 

Amostra 1 2 3 

Massa sementes ms(g) 0,5078 0,5002 0,5080 

Massa de polímero(g) 0,1198 0,1286 0,1349 

% dissolução 23,6% 25,7% 26,5% 

 

 

Tomou-se a média entre os valores obtidos, 25 %, como sendo a fração em massa dos grãos que 

apresenta solubilidade em água. O valor é o mesmo encontrado por Ndabingengesere (1995,1998). 

O extrato aquoso foi caracterizado pelo seu espectro no infravermelho que é apresentado na Figu-

ra 4.22. 
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Figura 4.22. Espectro no infravermelho de amostra sólida do extrato aquoso de grãos da Moringa. 

 

É interessante notar que neste espectro a forte banda em 1745 cm
-1

, observada no espectro dos grãos de Mo-

ringa oleífera, não se manifesta. Não se observam também os picos característicos de unidades CH2 e CH3 

(2923 e 2850 cm
-1
) presentes em longas cadeias poliméricas. As bandas de amida I e II estão presentes. 

Uma amostra do extrato aquoso foi submetida ao processo de purificação segundo o protocolo 

descrito anteriormente e as frações protéicas resultantes apresentaram as características apresentadas na 

Tabela 4.12. 
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Tabela 4.12. Caracterização das proteínas purificadas dos grãos de Moringa 

Propriedade  Método 

Peso molecular 12 000 Da Eletroforese 

IEP 11-12 Média dos IEP aminoácidos (Toldo,1997) 

Potencial Zeta(extrato aquoso  5%) + 6 mV Mobilidade eletroforética 

Cationicidade (%)  12 %  = n° resíduos catiônicos/n° total resíduos 

 

 

As proteínas foram caracterizadas ainda quanto à absorção no infravermelho, como mostra a Figu-

ra 4.23. 
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Figura 4.23. Espectro no IV da proteína da Moringa purificada 

 

No espectro de absorção da amostra sólida da proteína podem se reconhecidos os picos de amida I 

(1643 cm
-1

) e amida II (1510 cm
-1

). É interessante observar que a intensa banda relativa às vibrações de  

carbonilas de grupos COOH observada no espectro dos grãos é muito fraca, quase inexistente. Provavel-

mente este fato se deve à eliminação de compostos de caráter ácido, ricos em grupos carboxila, durante o 

processo de purificação das sementes para obtenção das proteínas. As proteínas resultantes apresentam 

cadeias polipeptídicas de caráter básico nas quais os grupos carboxila presentes correspondem apenas aos 

grupos terminais das macromoléculas. 

As cadeias de proteínas são compostas por cento e vinte resíduos, dentre os quais quatorze resí-

duos catiônicos do aminoácido arginina (C6H14N4O2), principais responsáveis pelo elevado ponto isoelé-

trico da proteína (11-12) (Gassenschmidt et al., 1995). A fórmula estrutural da arginina é mostrada em 

seguida. 
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Este aminoácido foi utilizado em testes de coagulação na tentativa de esclarecer o mecanismo de 

adsorção do coagulante. O seu espectro no infravermelho foi obtido experimentalmente e constitui a Figu-

ra 4.24.  
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Figura 4.24. Espectro do aminoácido L-arginina principal resíduo catiônico da proteína da Moringa. 

 

Os picos característicos do grupo guanidino aparecem em 3345 e 3282 cm
-1

 e são resultantes de 

vibração axial de N-H, e em 1687 e 1645 cm
-1 

relativos à absorção de íons guanidino I e II. Em 1421 cm
-1

 

tem-se o sinal de vibrações de (CH2) e o ombro na vizinhança de 1715 cm
-1

 pode estar associado a carbo-

nilas de grupos carboxila terminais. A banda larga de 3000-3400 cm
-1

 é característica de aminas, assim 

como as bandas em 1650-1580 cm
-1

, e em 1230 cm
-1

. A banda em 1328 cm
-1

 provavelmente está associada 

a grupos metileno da cadeia. 

 

 

4.2.3. b. Comportamento ácido-base das partículas em suspensão 

 

I. Determinação do PZC do sólido 

 

A determinação do PZC foi feita segundo a metodologia de Mular & Roberts (1966), descrita no 

item 3.2.13 deste volume e apresentada na Figura 4.15. O valor encontrado foi igual a 5,4.  
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II. Titulação volumétrica da suspensão da Cava da Alegria 

 

A carga superficial de um óxido metálico hidratado pode ser determinada por titulação acidimétri-

ca ou alcalimétrica da sua suspensão. No caso da suspensão natural da Cava da Alegria tem-se um sólido 

suspenso formado por uma mistura mineral contendo principalmente goethita, mas também hematita, cau-

linita e quartzo. A Figura 4.25 apresenta a titulação alcalimétrica de 100 mL da suspensão após adição de 

2,5 mL de solução de HCl (0,05 mol/L), o que resultou em um pH inicial igual a 2,53. 

 

 
 

Figura 4.25. Curva de titulação volumétrica da suspensão natural por 

solução de NaOH (0,5 mol/L). 

 

  A figura permite observar que as adições iniciais de base (0 - 4 mL) pouco afetaram o pH da sus-

pensão. Em condições ácidas a superfície do óxido está em grande parte recoberta por sítios FeOH2
+
 que 

se portam como ácido diprótico com duas constantes de dissociação intrínsecas, K
s
a1 e K

s
a2. A adição ini-

cial de NaOH é responsável pela troca catiônica na superfície do óxido envolvendo a saída de prótons H
+
 

do ácido que são substituídos por  íons Na
+ 

da base. Os íons H
+ 

liberados são neutralizados pelos íons OH
-
  

presentes em solução, provenientes da base, e o pH do meio permanece praticamente inalterado. Ao tér-

mino da primeira dissociação do ácido, regida pela constante K
s
a1, o excesso de base adicionado é respon-

sável pelo aumento intenso do pH do meio até um valor aproximado de nove. Nestas condições, ocorre a 

segunda dissociação do diácido com uma constante de acidez intrínseca K
s
a2. 

 

 

III. Cálculo da carga superficial média (Q) 

 

 Ao longo da titulação da suspensão pela base é possível descrever a eletroneutralidade do sistema, 

em qualquer ponto da curva de titulação, por um balanço de cargas (Stumm, 1992):  
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Qsolução = Qsuperfície, 

 

onde,  Q solução = (Cacido  -  Cbase ) -  ([H
+
]  -  [OH

-
]) = Cacido  -  Cbase  -  [H

+
]  +  [OH

-
]     e 

Q superfície = [FeOH2
+
]  -  [FeO 

-
]. 

 

Portanto, Q = Cacido  -  Cbase -  [H
+
]  +  [OH

-
] = a.{ FeOH2

+
} - a.{FeO 

-
}  , 

 

 onde { } indica concentrações em mol/kg e [ ] concentrações em mol/L. Para realizar esta conversão con-

siderou-se que a massa de sólido em suspensão é de 3,6 g.L
-1

. A Figura 4.26 mostra os valores de carga Q 

e  em função do pH da solução. 

 

Figura 4.26. Carga superficial média(Q) e carga superficial () do sólido da Cava da Alegria 

em função do pH, calculadas através da titulação por balanço de cargas (Stumm, 1992). 

 

 
 Segundo Stumm (1992) o ponto de carga zero, pHPZC, corresponde à condição de próton zero na 

superfície do óxido: 

{FeOH2
+
} = {FeO 

-
}    ou     H+  =  OH- 

 

onde H+  e  OH-  são as densidades de íons H
+
 e OH

-
 adsorvidos na superfície em mol/m

2
. 

Neste caso o valor encontrado graficamente foi igual a 5,0. A concordância com o valor 5,4 en-

contrado pela aplicação da metodologia de Mular & Roberts é bastante boa. Segundo Parfitt (1976) tal 

concordância confirma que não existem espécies adsorvidas sobre as superfícies das partículas de óxidos 

da suspensão natural. 
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IV. Cálculo das constantes de acidez microscópicas 

 

 

 

A concentração [FeOHTOTAL] é dada pela soma das concentrações dos sítios FeOH2
+
 , FeO

-
  e  

FeOH superficiais. Em condições ácidas, para valores de pH< pHPZC,  a carga média superficial Q pode 

ser considerada igual a concentração de sítios FeOH2
+
 , já que nestas condições a concentração de grupos 

FeO
-
 superficiais é desprezível.  

Se o valor da densidade superficial de hidroxilas protonáveis, hidroxilas do tipo A, proposto por 

Sposito (1984) para a goethita for adotado, [FeOH2
+
]= 4,4 x 10

-6
 mol/m

2
 = 2,3 x 10

-4
 mol/g, e mais, se-

gundo o mesmo autor, se estes grupos OH mais reativos correspondem a cerca de 25% do número total de 

hidroxilas, tem-se então que a concentração de grupos não protonados, [FeOH], é igual a 6,9 x10
-4

 mol/g. 

Existem grandes discrepâncias entre valores experimentais de [FeOHTOTAL] relatados na literatura para a 

goethita (Cornell & Schwertman, 1996). Esta variabilidade pode ser devida aos diferentes métodos utili-

zados para o cálculo deste valor, ou a características específicas diferenciadas observadas entre  amostras 

de um  mesmo óxido, ou ainda, quando a medida se baseia na adsorção  de íons, a características inerentes 

a estas espécies.  

Neste contexto, a constante intrínseca de dissociação do primeiro próton, Ka1
s
 intrínseca, calculada 

em condições de carga zero (Stumm, 1992) para o óxido hidratado, foi igual a 2,9 (Figura 4.27).  
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Figura 4.27. Constantes de acidez microscópicas calculadas a partir das Figuras 4.24 e 4.25. 

 A extrapolação das retas para carga zero fornece as constantes intrínsecas (Stumm, 1992). 
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 Em condições básicas, quando pH>PZC, o valor calculado da constante intrínseca para a dissocia-

ção do segundo próton do diácido é 9,7 (Figura 4.27). Este valor está de acordo com os valores menciona-

dos na literatura que variam de 9,0 a 11,1 (Cornell & Schwertman, 1996). 

 

 

4.2.3.c  Ensaios de Coagulação/Floculação com Moringa oleífera 

 

I. Suspensão  natural da Cava da Alegria com extrato aquoso 1% de grãos  

 

Os testes de coagulação/floculação foram realizados segundo metodologia convencional de Jar-

Test (3 minutos de misturação rápida a 200 rpm seguida de 30 minutos de agitação lenta a 40rpm) na tem-

peratura ambiente e sem controle de pH. O pH das suspensões se situava entre 5,3 - 5,5, ou seja nas vizi-

nhanças do ponto de carga zero (PZC) do material em suspensão. Após intervalos de tempo de repouso de 

trinta minutos e de duas horas, amostras do sobrenadante eram cuidadosamente retiradas com auxílio de 

micropipetas com ponteiras de boca larga. As amostras coletadas tinham sua turbidez medida com um 

turbidímetro HACH (model 501). Os valores de turbidez encontrados eram divididos pela turbidez inicial 

da suspensão e convertidos em valores de turbidez residual (%). 

A Figura 4.28 apresenta a curva de turbidez residual da suspensão tratada como uma função da 

concentração de polímero solúvel no extrato aquoso 1% (m/v) utilizado. A Figura mostra ainda um deta-

lhamento da curva, numa faixa mais estreita de concentrações e de turbidez residual, o que evidencia que 

o processo de ressuspensão do sólido e conseqüentemente o aumento de turbidez têm início para valores 

de concentração do coagulante superiores a 200 mg/L. 

 

Figura 4.28. Efeito da concentração de polímero solúvel sobre a turbidez residual (%). 

No destaque aparece o mesmo gráfico com o eixo de concentrações ampliado. 
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4.2.3. d. Adsorção das frações ativas da Moringa oleífera sobre as partículas da suspensão natural 

 

I.  Força iônica do meio 

 

Na etapa de adsorção do biopolímero sobre as partículas de óxido de ferro utilizou-se um eletrólito 

suporte para manter a força iônica do meio constante. O eletrólito suporte empregado foi uma solução de 

NaCl (0,01 mol L
-1

) em volume adequado para manter a força iônica em cerca de 10
-3 

mol L
-1

  A tentativa 

de usar nitrato de potássio como eletrólito foi mal-sucedida, em conseqüência da larga banda de absorção 

no UV, apresentada pelo íon nitrato abaixo de 240 nm. 

 

 

II. Curvas analíticas do extrato aquoso de Moringa 
 

As curvas de calibração do extrato aquoso de sementes de Moringa (Figura 4.29) definem a rela-

ção funcional entre a absorbância da proteína em determinado comprimento de onda e a sua concentração 

no meio. Desta forma, após concluída a fase de adsorção do polímero sobre o mineral, é possível determi-

nar a concentração remanescente do polímero em solução. 

 

 

Figura 4.29. Curvas analíticas do extrato aquoso de sementes de Moringa. 

 

III. Isotermas de adsorção  

 

As isotermas apresentadas na Figura 4.30 resultam de ensaios de adsorção em triplicata 
 

 

Figura 4.30. Isoterma de adsorção da fração ativa do extrato aquoso sobre as partículas suspensas. 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 11, 175p. 

 

 

111 

A isoterma de adsorção, na região de baixas concentrações iniciais de coagulante, apresenta quan-

tidades de polímero adsorvido que crescem com o aumento da concentração de equilíbrio, tendendo para 

um plateau. Este patamar corresponde a uma quantidade de polímero adsorvido de aproximadamente 33 

mg polímero/g sólido e constitui a etapa inicial do processo de adsorção.  

Valores crescentes da concentração de equilíbrio do coagulante definem uma segunda etapa do 

processo de adsorção. O formato em S da curva é característico da adsorção de substâncias orgânicas so-

bre solos (Sposito, 1984). Isotermas do tipo-S também foram observadas por Johnson (1992) no estudo da 

adsorção de lisozima sobre partículas de hematita e por Theng (1976) investigando o comportamento de 

substâncias húmicas adsorvidas sobre montmorilonita. 

 

 
IV. Cálculo do recobrimento da superfície das partículas por proteínas da Moringa oleífera 

 
A análise do recobrimento das partículas pelo adsorbato implica no conhecimento das dimensões 

aproximadas das moléculas envolvidas na adsorção. Este cálculo não foi feito até o momento e nem exis-

tem dados publicados sobre o assunto. Assim, para o estudo do recobrimento, adotou-se as dimensões de 

uma proteína tomada como modelo, a lisozima, largamente investigada, e com características bastante 

similares às das proteínas da Moringa como mostra a Tabela 4.13. As semelhanças dizem respeito ao PM, 

ao número de resíduos, à natureza destes resíduos e conseqüentemente aos IEP‟s. 

 

Tabela 4.13. Dimensões das proteínas, pesos moleculares, IEP e número de resíduos. 

Proteína Dimensões (Å) 
Massa molar 

(g mol
-1

) 
IEP Número de resíduos 

Lisozima 

16,5 x 16,5 x  44,5 12 900 11,0 129 

(Johnson &Matijevic 

1992) 
(Lehninger, 1975) (Lehninger, 1975) (Lehninger, 1975) 

Proteínas da 

Moringa oleífera 

 

 
12 000 11-12 

120 

(Gassenschmidt, 

et al.1995) 

 

Se considerarmos apenas as dimensões da molécula e que o contato entre a proteína e a superfície 

se dá segundo a área de sua menor seção reta, a área mínima de contato entre adsorbente e adsorbato seria 

igual a 2,7225 nm
2
 por molécula de proteína. Caso a proteína tivesse outra orientação espacial, a área de 

contato poderia atingir o valor máximo de 7,3425 nm
2
 por molécula. Este tipo de cálculo ignora as repul-

sões eletrônicas entre moléculas próximas entre si e o conceito de volume excluído. 
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No entanto, levando-se em conta o volume real da macromolécula (V0) e o seu volume excluído 

(Vexc) como sendo oito vezes o volume real; e ainda, supondo que a proteína em solução adote uma con-

formação “enrolada” (coil) de forma global aproximadamente esférica, teríamos que o raio calculado do 

coil seria de 2,85 nm. Este valor está de acordo com o raio médio do coil de um acido fúlvico de peso 

molecular igual a 13 kDa, determinado por Theng (1976) como sendo igual a  3,25 nm. 

            A projeção da forma esférica de raio igual a 2,85 nm sobre a superfície da partícula geraria uma 

área de 25,52 nm
2
 por molécula de proteína ou  de 15,35 x 10

6
 m

2
 por mol de proteína, ou ainda de  1,28 

m
2
 por  miligrama do polímero adsorvido. Theng (1976) encontrou para a área máxima de recobrimento 

de um ácido fúlvico, de peso molecular semelhante ao da proteína da Moringa, um valor bastante próximo 

e igual a 1,51 m
2
 por miligrama de  ácido adsorvido sobre montmorilonita. 

Levando-se em conta a que a área superficial específica das partículas sólidas da suspensão, de-

terminada por BET, é igual a 51,14 m
2
/g,  e a área de recobrimento máxima calculada para o polímero,  

chega-se à quantidade máxima de proteína que pode ser adsorvida por grama do sólido. O valor calculado 

( Qads)MAX  é igual a 33,87 miligramas do polímero por grama de sólido.  

 
 

 

V. Avaliação dos resultados experimentais da isoterma de adsorção em relação aos valo-

res calculados de recobrimento máximo da superfície das partículas por proteínas da Moringa 

oleífera 

 

A isoterma de adsorção (Figura 4.30) permite observar que o plateau, relativo ao primeiro 

evento, ocorre para um valor de Qads igual a 32,8 mg polímero/g sólido. Este resultado apresenta uma 

excelente concordância com o valor de recobrimento máximo calculado teoricamente, ou seja, 33,87 

mg de polímero por grama de sólido. Considerando ainda que um miligrama da proteína  ocupa uma 

área de 1,28 m
2
, conclui-se, com base na isoterma, que o recobrimento observado foi de 41,98 m

2
 

proteína por grama de sólido na forma de uma monocamada, ou de 82,10% da superfície de um grama 

do sólido. 

Em condições de concentrações mais elevadas de coagulante, a isoterma mostra valores cres-

centes da quantidade adsorvida, sugerindo que o mecanismo da reação de adsorção difere daquele da 

primeira etapa. O máximo de adsorção verificado experimentalmente, cerca de 230 mg proteína por 

grama do sólido corresponderia a 294 m
2
 de proteína por grama de sólido, ou seja, quase seis vezes a 

área superficial especifica da partícula. Estas condições sugerem a formação de multicamadas, suges-

tão também proposta por Johnson & Matijevic (1992.a) no caso da adsorção de lisozima sobre hema-

tita. 
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VI. Considerações sobre o mecanismo de adsorção com base nos resultados experimentais 

da isoterma de adsorção de proteínas da Moringa oleífera. 

  

Tomando como base a quantidade máxima de proteína adsorvida na primeira etapa da adsorção, 

33,87 mg polímero por grama do sólido, e o PM de 12 kDa da proteína, pode-se expressar o recobrimento 

máximo como sendo igual a  2,82 mol polímero/ grama sólido ou  0,053 mol polímero/m
2
 sólido.  

A goethita apresenta 8 –18 mol/m
2
 de grupos OH ou 3-8 mol/m

2
 de hidroxilas do tipo A, mo-

nocoordenadas, na sua estrutura cristalina e estas se distribuem nos principais planos como mostra a Tabe-

la 4.14. 
 

Tabela 4.14.  Densidades de hidroxilas A, B e C em diferentes faces da goethita (baseada em Schwertmann,1996). 

Face OH do tipo A (mol m
-2

) OH do tipo B (mol m
-2

) OH do tipo C (mol m
-2

) 

[110] 3,0 3,0 9,1 

[021] 8,2 8,2 - 

[010] 7,2 7,2 - 

[100] 3,3 3,3 - 
 

Em cristais reais de goethita predomina a face [110] (Schwertmann, 1996). Portanto, nos cálculos 

a seguir a densidade de hidroxilas superficiais reativas será considerada da ordem de 3,0 mol/m
2
. 

Supondo que as moléculas de proteína ancorem nos grupos OH reativos da goethita, perpendicu-

larmente à superfície das partículas, e estabeleçam apenas uma ligação por cadeia, teríamos que, pratica-

mente, para cada sessenta sítios superficiais do óxido apenas um estaria efetivamente ligado com a proteí-

na. Em condições de baixas concentrações de coagulante este fato seria pouco provável. O que tem sido 

mais freqüentemente observado é o “achatamento” das moléculas sobre a superfície e o estabelecimento 

de múltiplas ligações com o adsorbente. 

Considerando ainda, que em uma molécula da proteína existem 120 resíduos que, de acordo com o 

seqüenciamento feito por Gassenschmidt (1992), correspondem a 40 carbonilas de grupos amida, têm-se 

43 mol de grupos carbonila para cada mol de polímero. Estes dados numéricos permitem a proposição 

de duas hipóteses para o mecanismo de adsorção: 

 

1ª hipótese: mecanismo envolvendo ligações hidrogênio entre carbonilas de grupos amida e hi-

droxilas superficiais 

 

1ª etapa: 

Considerando que 0,053 mol polímero /m
2
 sólido equivalem a 2,12 mol de carbonilas por metro 

quadrado de sólido, e que a concentração de hidroxilas reativas seja de 3,0 mol por metro quadrado de 
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sólido, a hipótese de achatamento da macromolécula sobre a superfície, numa primeira etapa, parece bas-

tante promissora. Nestas condições os grupos carbonila cromóforos dos polipeptídeos poderiam estabele-

cer ligações hidrogênio com as hidroxilas superficiais em proporções favoráveis. Tal hipótese seria con-

firmada por um shift da ordem de 20 cm
-1

 na banda de amida I do espectro infravermelho, o que foi efeti-

vamente observado. O recobrimento de cerca de 80% da superfície sólida pela proteína, observado no 

primeiro plateau da isoterma, está de acordo com a relação numérica entre o número de carbonilas dispo-

níveis e o número de sítios OH reativos da goethita. 

 

2ª etapa: 

O aumento da dosagem de coagulante, segundo vários autores, pode provocar um rearranjo na 

conformação das macromoléculas que passariam a se dispor perpendicularmente à superfície das partícu-

las de forma a acomodar mais moléculas adsorvidas. Este segundo evento, quando relacionado com o 

“máximo” de adsorção observado experimentalmente sugere três possibilidades de mecanismo. Partindo 

do valor máximo mencionado de 230 mg proteína por grama do sólido ou 0,375 mol proteína/m
2
 de sóli-

do ou ainda 16 mol carbonila / m
2
 de sólido na segunda etapa da adsorção, e da existência de 3,0 mol 

de hidroxilas superficiais por metro quadrado do adsorbente, três possibilidades poderiam justificar os 

resultados experimentais: 

 1ª possibilidade: as cadeias se ligariam à superfície por um único ponto. Desta forma, teríamos 

cerca de oito hidroxilas “ocupadas” para cada cadeia de proteína disposta perpendicularmente à 

superfície. Levando em conta, além do volume excluído, que existem interações repulsivas hidro-

fóbicas entre cadeias, esta relação parece ser razoável. O excesso de cargas positivas das molécu-

las direcionadas para o seio da solução seria responsável pela redispersão de partículas, aumento 

de turbidez e aumento de Potencial Zeta observados nesta segunda etapa. 

 2ª possibilidade: formação de multicamadas. As moléculas das diferentes camadas estariam 

ligadas entre si por pontes de hidrogênio e interações de van der Waals. O excesso de carga 

iônica da macromolécula, dispondo-se na superfície externa do agregado seria responsável pe-

la ressuspensão das partículas, aumento de turbidez e aumento de PZ. 

 3ª possibilidade: fragmentação de partículas. O excesso de concentração de coagulante no 

meio seria responsável pela penetração de moléculas do polímero em interstícios ou fendas 

das partículas, provocando sua fragmentação. Tal fenômeno provocaria um aumento da área 

superficial das partículas, e conseqüentemente um maior consumo de coagulante catiônico. 

Este fato poderia justificar o aumento da carga superficial média das partículas e o aumento 

de turbidez observado. 
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2ª hipótese: mecanismo de troca de ligantes envolvendo grupos guanidino da proteína e sítios 

de Lewis (FeOH2
 +

) 

 

 1ª etapa: 

A reação de troca de ligantes seria favorecida entropicamente pela saída de moléculas de água li-

gadas aos íons Fe
3+

 superficiais do óxido, que seriam substituídas por grupos guanidino de maior basici-

dade. Considerando que cada molécula de proteína, composta por 120 resíduos, possui 12% de resíduos 

carregados positivamente contendo grupos do tipo guanidino, tem-se cerca de 14 grupos guanidino para 

cada molécula de proteína ou 14 mol de grupos guanidino para cada mol de polímero. Portanto, para o 

primeiro plateau da isoterma de adsorção que corresponde a 0,053 mol polímero /m
2
 sólido tem-se 0,85 

mol grupos guanidino /m
2
 sólido.   

Considerando ainda que a goethita apresenta um total de 0,88 mol de sítios de Lewis (FeOH2) 

para cada metro quadrado de sólido (Sposito, 1984), conclui-se que o número de grupos catiônicos guani-

dino e o de sítios de Lewis estão praticamente na proporção 1:1. Estas condições são favoráveis a um 

achatamento da molécula de proteína sobre a superfície da goethita, formando o maior número possível de 

ligações.  

Ligações de hidrogênio envolvendo carbonilas da macromolécula e grupos OH superficiais do 

mineral provavelmente também participam deste processo. 

 

2ª etapa:  

As mesmas três possibilidades analisadas no mecanismo anterior devem ser consideradas. 

1ª) moléculas ancoradas na superfície por uma única ligação, 

2ª) formação de multicamadas,  

3ª)fragmentação de partículas.  

 

 
 

VII Cálculos termodinâmicos  

 

A primeira etapa da isoterma de adsorção das proteínas sobre as partículas de goethita apresenta 

um plateau que linearizado segundo um modelo de Langmuir apresentou um coeficiente de correlação 

linear igual a 0,9586, como mostra a Figura 4.31(a). Já a linearização segundo Freundlich, apresentou um 

coeficiente de correlação igual a 0,9843, Figura 4.31(b), e mostrou-se mais adequada para descrever a 

primeira etapa da adsorção de proteínas sobre as partículas de óxidos de ferro. 
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Figura 4.31. Aplicação dos modelos de Langmuir (a) e Freundlich (b) para baixas dosagens de coagulante 

 

 

A equação da reta representada na Figura 4.31 é  

 

Log Qads = Log A   +   Log Ceq , 

 

onde A é o termo que mede a afinidade entre o adsorbato e a superfície e  é o parâmetro que se refere à 

heterogeneidade da superfície. 

Como a constante para o equilíbrio de adsorção Kads é proporcional à razão entre a concentração 

do polímero adsorvido e a concentração deste em solução,  

 

equil

ads

solução

adsorvido
ads

C

Q
k

polímero

polímero
K 

][

][
 

 

onde k é um fator de correção que permite o cálculo da constante termodinâmica definida em termos de  

concentrações do polímero expressas em mol/L, a partir de valores de Qads (mg polímero/g sólido) e Ceq 

(mg polímero/L solução). Este fator é o teor de sólidos suspensos na dispersão natural, ou seja, 3,6 g de 

sólido/L solução, 

eq

ads
C

Q
K .6,3  

Como o modelo de Freundlich define,            

                 



equilads CAQ .  

  

então,                                                        
1

.6,3





equilads CAK  
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e                                       Gads° = -RT Ln Kads = -RT [ Ln 3,6A  +  (-1) Ln Cequil]. 

 

O termo de afinidade entre adsorvente e adsorbato pode ser calculado através do coeficiente linear da reta 

da Figura 4.31(b): 

  

LogQa=  LogCeq   +   Log A         ou     

   

 LogQa= 0,4941 LogCeq   +   0,4344. 

 

E a  variação de energia livre do processo seria dada por: 

   

e                                       Gads° = -RT Ln Kads = -RT [ Ln 3,6A  +  (-1) Ln Cequil] 

 

Considerando valores de Ceq relativos a diferentes pontos do plateau que representa a primeira 

etapa teríamos a 25
0
C: 

- para uma Ceq= 25 mg/L, início do patamar,      Gads° = -RT Ln Kads= - 1,61  kJ /mol ,    

 

- para uma Ceq= 125 mg/L, ao final do patamar,     Gads° = -RT Ln Kads= + 0,396  kJ /mol     

 

Os valores apresentados de Gads° sugerem uma adsorção inicial espontânea mas que provavelmente en-

volve  a competição entre o solvente e a molécula orgânica pelos sítios superficiais, resultando em baixas 

quantidades adsorvidas. Quantidades crescentes de coagulante tornam o processo cada vez menos es-

pontâneo o que leva a uma mudança de mecanismo de reação. 

Considerando agora a segunda etapa da adsorção que, de acordo com as hipóteses formuladas 

pode ocorrer por ancoragem puntual, formação de multicamadas ou fragmentação de partículas. Aplican-

do-se os modelos tradicionais de Langmuir e Freundlich aos dados experimentais, verifica-se um melhor 

ajuste ao modelo de Freundlich. A Figura 4.32. apresenta o comportamento do sistema de acordo com a 

equação de Freundlich na sua forma linearizada. 
 

 
 

Figura 4.32. Aplicação do modelo de Freundlich para altas dosagens de proteínas. 
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A equação da reta representada na Figura 4.32 é  

 

Log Qads = Log A   +   Log Ceq ,  

 

Os resultados experimentais mostram que para a segunda etapa da adsorção, o termo de afinidade 

entre adsorbente e adsorbato, é igual a  A = 0,75. 

Já o parâmetro  que reflete o grau de heterogeneidade da superfície é igual a 0,8546, valor menor 

do que 1, o que sugere uma superfície não homogênea. Tal fato pode resultar de um recobrimento desigual 

da superfície na primeira etapa da adsorção. 

O modelo de Freundlich supõe que a afinidade decresce linearmente com o aumento da adsorção 

e, portanto, a variação de energia livre de adsorção (Gads° ) do processo, para a segunda etapa, tenderia 

para valores positivos com o aumento da dosagem de coagulante. Se considerarmos que 

 

    

Gads° = -RT Ln Kads = -RT [ Ln 3,6A  +  (-1) Ln Cequil] 

e                                    

Gads° = (-2,46  +  0,360 Ln Ceq )kJ 

 

Calculando a energia livre de adsorção para a condição máxima explorada experimentalmente, ou seja, 

para o último ponto da isoterma de adsorção (Figura 4.30), que corresponde a uma concentração de equi-

líbrio de 275 ppm de proteína ou de 2,29 x 10
-5

 mol/L, tem-se 

 

Gads° = -2,45 kJ/mol. 

 

Valores maiores de dosagem de coagulante levariam a valores menos negativos de Gads°, confirmando a 

premissa inicial do modelo de Freundlich de redução gradativa da afinidade entre adsorbente e adsorbato. 

 

  

 

4.2.3. e. Espectroscopia na região do infravermelho (IV) 

 

Parfitt et al.(1976) mostraram que as hidroxilas da goethita apresentam tanto reatividades quanto 

absorções no infravermelho diferenciadas. As reações superficiais sobre partículas do mineral envolvem 

estes grupos funcionais e, portanto, o acompanhamento das perturbações nas bandas características de 

absorção no IV das hidroxilas, permitiria a investigação das reações superficiais (Figura 2.8). No entanto, 

a presença de caulinita detectada pela difração de Raios-X na composição mineral, impede esta estratégia. 
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A Figura 4.33 mostra que os picos múltiplos da argila em 3689, 3669, 3651 e 3619 cm
-1

 (Madejová & 

Komadel, 2001) coincidem com a região do espectro onde se localiza a banda de vibração das hidroxilas 

tipo B e C. 

 
  

Figura 4.33. Espectro em FTIR de caulinita pura mostrando em destaque 

os picos múltiplos em 3690-3620 cm
-1 

(Madejová & Komadel, 2001). 

 

 

Além disso, os polipeptídeos apresentam bandas características em 3300 e 3100 cm
-1

, conhecidas 

como  bandas A e B, que provavelmente irão se superpor às bandas em 3400 e 3100 cm
-1

 descritas por 

Parfitt como relativas, respectivamente, a hidroxilas do tipo A e hidroxilas bulk. Assim, a investigação dos 

deslocamentos característicos de vibrações de grupos ligados das moléculas de proteína adsorvidas deve 

ser feita em outra região do espectro.  

Morrissey (1977) em seu review sobre a adsorção de proteínas sobre superfícies sólidas relata per-

turbações nas bandas de absorção no IV de carbonilas cromóforas de amida I ligadas, se comparadas com 

as não-ligadas. Estas vibrações correspondem a uma banda na vizinhança de 1660 cm
-1

 para proteínas na 

conformação de -hélice e de 1630 cm
-1

 para proteínas -pregueadas, segundo Miyazawa (em Ramachan-

dram, 1967). Também a banda de amida II (1550 cm
-1

) pode contribuir na identificação de reações super-

ficiais envolvendo a reação de proteínas com a superfície sólida.  

Buscando esclarecer o mecanismo de adsorção das proteínas sobre a goethita, foram pesquisados 

os espectros no IV dos agregados formados pela coagulação/floculação da suspensão natural pelo extrato 

aquoso de sementes de Moringa (Figura 4.34), pela proteína purificada (Figura 4.35) e pelo aminoácido 

arginina (Figura 4.36). 
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Figura 4.34. Espectro de transmissão no IV de amostra de sedimento coagulado com extrato aquoso de Moringa. 

 

 

A região do espectro que vai de 3600-4000 cm
-1

 mostra um grande número de picos vizinhos 

ou superpostos que torna impossível separar os efeitos da caulinita, das hidroxilas da goethita e de 

absorções próprias das moléculas orgânicas. No entanto, observa-se um ombro em 3413 cm
-1

 que 

difere do formato do ombro presente no espectro do sedimento puro (Figura 4.17). Observa-se um 

crescimento relativo desta banda se comparada com a banda vizinha de 3156 cm
-1

. Provavelmente, 

este efeito resulta de ligações hidrogênio envolvendo os grupos OH do tipo A, enquanto que a banda 

em 3156 cm
-1

 se refere a hidroxilas bulk não afetadas pela adsorção superficial. A banda em 1745 cm
-

1
 de carboxilas é praticamente inexistente como já observado anteriormente no item de caracterização 

do extrato aquoso no IV (Figura 4.22). Já em 1652 cm
-1

 observa-se uma forte banda de amida I e uma 

banda média de amida II em 1540 cm
-1

. Em 1466 e 1100 cm
-1

 aparecem bandas fracas que não são 

observadas no espectro do sólido puro e provavelmente estão associadas a vibrações de aminas se-

cundárias. 

A perturbação na região de adsorção das hidroxilas reativas da goethita é evidente na comparação 

entre o espectro do sólido coagulado com proteína purificada (Figura 4.35) e o espectro do sólido puro 

(Figura 4.17). 
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Figura 4.35. Espectro IV de transmissão de amostra de sedimento coagulado com solução 

aquosa de proteína purificada a partir do extrato aquoso de sementes de Moringa. 

 

 

Tal fenômeno pode estar associado à formação de um grande número de ligações hidrogênio entre 

hidroxilas do tipo A e carbonilas ou grupos amino da cadeia polipeptídica. Ou ainda, como polipeptídeos 

apresentam bandas características em 3300 cm
-1 

(banda de amida A) e em 3100 cm
-1

 (banda de amida B), 

à superposição destas sobre as bandas de OH da goethita . Em 1652 e 1542 cm
-1

 podem ser reconhecidos 

os picos de amida I e II. Os picos múltiplos dos íons guanidino I e II, do resíduo catiônico do polipeptídeo, 

a arginina, são mostrados no destaque. O pico em 1282cm
-1

 aparece mais intenso do que o correspondente 

no espectro anterior (Figura 4.34) e está provavelmente associado à vibração de elongação C-N de aminas 

secundárias.  

Os picos de amida I e II apresentam uma correlação com as conformações  (cadeia helicoidal) ou 

 (cadeia extendida) da macromolécula. Segundo Miyazawa (em Ramachandram, 1967), as bandas da 

forma extendida (), da forma desordenada e da forma helicoidal (), conhecidas como bandas de amida 

V, aparecem respectivamente nas frequências em torno de 700 cm
-1

, 650 cm
-1

 e 600cm
-1

. A banda em 602 

cm
-1

, mostrada na Figura 4.35, juntamente com a banda de amida I em 1652 cm
-1

,
 
 sugerem a predominân-

cia de uma conformação do tipo  - hélice para as proteínas da Moringa oleífera. 
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A observação do espectro do sedimento coagulado com arginina, mostrado na Figura 4.36, chama 

atenção pelo desaparecimento dos picos característicos do grupo guanidino, ou seja, o pico duplo em 3345 

e 3282 cm
-1

 e os picos múltiplos na região 1600-1700 cm
-1

 (Figura 4.23).  

 

  
  

Figura 4.36. Espectro de transmissão de amostra de sedimento coagulado com solução de arginina e detalhe do 

espectro (1700-1600 cm
-1

) mostrando os picos múltiplos do grupo guanidino. 

 

Provavelmente este desaparecimento aparente se deve às baixas concentrações utilizadas. O des-

taque do espectro na faixa de 1700 a 1600 cm
-1

 permite observar os picos múltiplos. Não obstante as bai-

xas concentrações, é possível perceber no espectro completo uma atenuação do pico em 3381 cm
-1

 em 

relação ao do sedimento puro, que sugere que hidroxilas do tipo A participam de interações com a molé-

cula orgânica. Em 1472 cm
-1 

verifica-se uma perturbação que pode estar associada a torsão de amina se-

cundária. Um pequeno ombro de elongação C-N de aminas primárias e secundárias pode ser visto em 

1280 cm
-1

. 

A análise dos espectros de diferença dos sedimentos coagulados pelos três agentes coagulantes e o 

do sedimento puro foi realizada. Estes espectros são obtidos pela subtração dos valores de absorção relati-

vos ao sólido puro (Figura 4.17), expressos em unidades arbitrárias de energia, daqueles relativos ao sóli-

do coagulado em toda a faixa de freqüencias da radiação infravermelho utilizada. A Figura 4.37 apresenta 

o espectro de diferença resultante da utilização de M.oleífera como coagulante 
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Figura 4.37(a) Espectro de diferença entre o do sólido coagulado com extrato aquoso de 

Moringa e o  do sólido puro. (b) Destaque na região 2000-1000 cm
-1

 do espectro de diferença. 

 

 

O espectro de diferença entre o do sólido coagulado e o do sólido puro apresenta alguns aspectos 

que podem ser destacados: 

- a banda em 3448 cm
-1

 provavelmente resulta da superposição do sinal relativo a vibrações de 

ligações hidrogênio envolvendo hidroxilas do tipo A da goethita e carbonilas ou grupos amino 

do polímero, com o de  vibrações de deformação axial de N-H de amidas secundárias  da ca-

deia polipeptídica (Figura 4.37.a), 
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- o desaparecimento do pico de hidroxilas bulk em cerca de 3100 cm
-1

 evidencia que estas não 

são afetadas pela adsorção superficial (Figura 4.37.a), 

- o surgimento dos picos em 2924 e 2852 cm
-1

 , de vibrações CH2 e CH3 de cadeias alifáticas do 

biopolímero, ausentes do espectro do sólido puro(Figura 4.37.a), 

- os picos de amida I e II do espectro de diferença são mais intensos e ligeiramente deslocados 

em relação aos valores observados no espectro do extrato aquoso(Figura 4.37.b). 

Os espectros de diferença entre os dos sólidos coagulados com proteína purificada e arginina, em 

toda a faixa de freqüências pesquisada (4000-500 cm
-1

), evidenciam que as baixas concentrações dos coa-

gulantes utilizados nos ensaios de adsorção não permitem uma análise confiável das eventuais perturba-

ções espectrais. Este mesmo tipo de dificuldade ocorreu na obtenção dos espectros de sólido coagulado 

com pequenas concentrações de extrato aquoso de Moringa. As baixas dosagens de coagulante são efici-

entes na clarificação da suspensão, mas, a identificação dos deslocamentos das bandas exigem concentra-

ções  mais elevadas.  

 Os deslocamentos das bandas de absorção no IV em consequência de reações superficiais sobre 

as partículas de óxidos dependem da concentração do coagulante empregado no processo de clarificação 

da suspensão. Estas concentrações iniciais resultam em concentrações de equilíbrio que definem regiões 

diferentes na isoterma de adsorção (Figura 4.30,  item 2.3.1.d). 

A Tabela 4.15 fornece as localizações aproximadas da banda de amida I observadas em  espectros 

de transmissão de sólidos coagulados com dosagens iniciais de coagulante que variam de baixa (amostra 

2)  até alta (amostra 10) e, portanto, para diferentes quantidades de proteínas adsorvidas.  

 

 

Tabela 4. 15  Deslocamento das bandas de amida I com o aumento da  quantidade  de 

proteína adsorvida sobre o sólido. 

 

Amostra 
Quantidade adsorvida de polímero 

(mg/g de sólido) 

Banda de amida I 

(cm
-1

) 

2 16,42 1641 

3 37,41 1648 

4 62,84 1650 

5 81,40 1650 

8 171,85 1656 

10 179,64 1656 
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Observa-se que na medida em que aumenta a massa de proteína adsorvida sobre o sólido, a posi-

ção da banda de amida I se aproxima do valor correspondente à banda de amida I de proteínas puras (não-

ligadas). Este fato sugere um “mascaremento” da superfície do sólido por uma camada espessa de políme-

ro, o que estaria de acordo com a hipótese de formação de multicamadas. 

As Figuras 4.38 e 4.39 mostram a localização da banda de amida I nos espectros de diferença en-

tre sólido coagulado e sólido puro, em duas condições extremas de recobrimento da superfície das partícu-

las. A primeira figura apresenta uma condição de adsorção na presença de alta dosagem de coagulante e 

provavelmente de formação de multicamadas. 
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Figura 4.38. Localização da banda de amida I do espectro de diferença entre o do sólido coagulado 

por alta dosagem de coagulante e o do sólido puro. 

 
A superfície do sólido coagulado cujo espectro consta da Figura 4.38 é provavelmente totalmente 

recoberta por camadas do polímero e a banda de amida I aparece em frequência idêntica àquela corres-

pondente ao do espectro da proteína pura. 

 Já em condições de baixas dosagens de coagulante, e de provável formação de monocamada, a 

banda de amida I ligada, que aparece no espectro de diferença, apresenta um deslocamento de cerca de 20 

cm
-1

 em relação à banda de amida I não ligada (extrato aquoso) como mostra a Figura 4.39. Este resultado 

está de acordo com o observado por Morrisey (1977) e evidencia a adsorção química da proteína.  
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Figura 4. 39. Deslocamento da banda de amida I do espectro de diferença entre o do sedimento 

coagulado  com extrato aquoso em baixa concentração (monocamada) e o sedimento puro, em 

relação à mesma banda  do extrato puro. 

 
 

O espectro de diferença apresentado na Figura 4.39 sofreu uma translação vertical, por manipula-

ção matemática, com o objetivo de facilitar a comparação entre ele e os outros três espectros. Os valores 

de absorção (UA) do espectro de diferença foram multiplicados por um fator constante. 

 

 

4.2.3 f. Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC)  

 

A Figura 4.40 apresenta os resultados da análise termogravimétrica do tipo Calorimetria Diferen-

cial de Varredura (DSC) das amostras do sólido puro, do sólido coagulado com o extrato aquoso e dos 

grãos de Moringa oleífera. A existência de um deslocamento na curva do sólido coagulado em relação ao 

sólido puro de cerca de 18°C evidencia uma perturbação estrutural na goethita que, se verdadeira, deve 

também se manifestar nos difratogramas de Raios-X das duas amostras.  

Os dois picos e os ombros observados na curva do sedimento puro são freqüentes em goethitas na-

turais (Schwertman, 1984). O desaparecimento do pico em 336°C, ou a sua transformação num ombro 

sutil, quando se comparam as duas curvas - do sólido puro e do coagulado, é análogo ao observado em 

goethitas de grande cristalinidade quando são aquecidas e se transformam em hematita. 
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Figura 4.40 . Curvas de DSC do sólido puro, do sólido coagulado e dos grãos de Moringa 

 

 

O desaparecimento dos ombros está associado à deshidroxilação da superfície da goethita ou à sua 

participação em algum tipo de interação. A substituição de hidroxilas superficiais por outros ligantes ou o 

estabelecimento de ligações hidrogênio entre elas e o coagulante durante o processo de coagulação pode-

riam também explicar este comportamento. A semelhança entre a curva do sólido coagulado e a curva dos 

grãos de Moringa sugere um revestimento gradual das partículas do sólido que tende a mascarar sua natu-

reza. 

 

4.2.3.g. Espectroscopia Mössbauer 

 

O comportamento de pequenas partículas magnéticas é geralmente diferente daquele de uma 

grande massa sólida. Ele depende do tamanho das partículas e/ou das interações superficiais entre elas. A 

energia magnética anisotrópica é sensível à presença de espécies adsorvidas na superfície das partículas e, 

além disso, se as partículas estiverem próximas umas das outras seus momentos magnéticos afetam-se 

mutuamente. As interações magnéticas dipolares, da ordem de kT, muito mais fracas do que as interações 

eletrostáticas, não interferem no processo de agregação das partículas. No entanto, estas interações afetam 

as propriedades magnéticas dos óxidos de ferro de uma forma mensurável: o acoplamento de spins entre 

partículas de óxidos tende a desaparecer na medida em que a afinidade ligante-superfície aumenta (Jolivet, 

1994).  
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Partículas de óxidos de ferro coaguladas em conseqüência da adsorção de diferentes adsorbatos 

(arginina, proteínas extraídas das sementes de Moringa e extrato aquoso dos grãos) foram submetidas à 

análise espectroscópica Mössbauer. Não foram detectados efeitos importantes sobre as partículas de hema-

tita, mas apenas sobre a goethita predominante no sedimento.  A Tabela 4.10 mostra o perfil de distribui-

ção dos valores de campo hiperfino (Hhf) determinados para as partículas coaguladas nas três diferentes 

condições investigadas. 

 

                   Tabela 4.16. Valores máximos de campo hiperfino para a goethita pura e coagulada (Hhf) 

 T  

(-196
o
C) 

T  

(25
o
C ou RT) 

Sólido puro 468 378 

Sólido + extrato cru de Moringa (baixa dosagem) 468 378 

Sólido + extrato cru de Moringa (alta dosagem) - 372 

Sólido +  proteínas da Moringa  469 372 

Sólido +  arginina 462 368 
 

 

Os valores do parâmetro Hhf dos sólidos analisados sob baixas temperaturas (77 K) não apresenta-

ram nenhuma perturbação evidente. Provavelmente, sob estas condições, os efeitos térmicos da baixa 

temperatura sobre as propriedades magnéticas dos óxidos de ferro são muito mais importantes do que as 

interações de natureza química. No entanto, sob condições ambientes de temperatura (RT) algumas altera-

ções significativas são percebidas:  as propriedades magnéticas do sólido coagulado com baixas dosagens 

de proteínas da  Moringa apresentam um comportamento bastante semelhante ao do sólido puro. Nestas 

condições, as quantidades adsorvidas são responsáveis pela formação de uma monocamada de polímero 

sobre a superfície das partículas de óxido e as propriedades magnéticas do sólido suporte predominam.  

Quando dosagens mais elevadas de coagulante são empregadas, as proteínas que constituem o ex-

trato aquoso adsorvem sobre o sólido em quantidades suficientes para a formação de multicamadas. O 

aglomerado recoberto de macromoléculas orgânicas do extrato aquoso de  Moringa apresenta proprieda-

des magnéticas idênticas às das partículas coaguladas com proteínas purificadas, evidenciando que estas 

são efetivamente os agentes coagulantes ativos do biopolímero. Quando o adsorbato é o aminoácido argi-

nina, principal resíduo catiônico da cadeia proteica, e não a macromolécula, a afinidade da superfície pelo 

coagulante se manifesta através da diminuição do valor do campo hiperfino.Este efeito provavelmente 

resulta de uma maior interação entre a superfície sólida e a molécula de arginina, de baixo peso molecular, 

que não apresenta os efeitos de repulsão hidrofóbica entre cadeias oferecidos pelas macromoléculas de 

proteínas.   
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4.2.3 h. Difração de Raios-X 

 

Os difratogramas de Raios-X do sólido puro da suspensão natural da Cava da Alegria e do sólido 

coagulado com altas dosagens de proteína, forneceram as dimensões das células unitárias da goethita natu-

ral antes e após o processo de coagulação. Estes valores foram comparados com valores de referência das 

normas ASTM 17-536 para o pico 110 da goethita (Tabela 4.17). 

           Tabela 4.17. Dimensões da célula unitária para o sólido puro e para o sólido coagulado. 

 a(Å) b (Å) c (Å) 

Referência 4,6100,00085   9,9590,00087   3,0170,00034  

Sólido puro 4,607   9,955   3,0177  

Sólido coagulado 4,620   9,985   3,009  

Variação + 0,28% + 0,30% - 0,29% 

 

Difratogramas de Raios-X permitem avaliar mudanças nas dimensões da célula unitária da goethi-

ta, quantificar a extensão da substituição do ferro por outros cátions e ainda informar sobre o grau de de-

sordem do cristal. Por exemplo, o valor de a para goethitas sintetizadas a baixas temperaturas (4 – 40°C) é 

igual a 4,62 Å, é significativamente maior que o valor de a medido para goethitas sintetizadas na faixa 50-

90°C (a = 4,61 Å).  Esta diferença permite supor que os cristais do último tipo apresentem menos defeitos 

internos (Schwertmann et al.,1985). Goethitas sintetizadas a baixa temperatura podem apresentar vacân-

cias de cátions e, portanto, mais hidroxilas em sua estrutura, resultando num maior grau de desordem.  

O padrão de difração da goethita bem cristalizada apresenta picos fortes e finos, enquanto que os 

do mineral pouco cristalino são mais fracos e alargados. As diferenças de largura dos picos estão relacio-

nadas com o crescimento diferenciado dos cristais em várias direções. As variações das três dimensões 

apresentados na Tabela 4.17 estão relacionadas com uma perturbação estrutural ou uma redução da área 

superficial da goethita provocada pela adsorção de moléculas de proteína. Tais variações são significativas 

se comparadas aos valores obtidos por Schwertmann et al.(1985), citados no parágrafo anterior, ou ainda, 

com as mudanças nas dimensões das células unitárias da goethita, resultantes da sua deshidroxilação. Ma-

eda et al (1974) encontrou variações da ordem de 0,1%, 0,1% e 1,1%, respectivamente, para as variações 

nas dimensões a, b e c. 

O detalhe do difratograma de Raios-X das amostras de sólido coagulado e não-coagulado, 

para 2-Theta igual a 24,88°, é mostrado na Figura 4.41. O pico no difratograma da amostra de 

sólido coagulado apresenta-se menos intenso e, aparentemente, com área superior àquela do 

mesmo pico no espectro do sólido puro, sugerindo mudanças na sua cristalinidade.  
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Figura 4.41. Detalhe das larguras dos picos dos difratogramas do sedimento puro e  do  sedimento 

coagulado para 2-theta igual a 24,88 (tubo de cobalto). 

 

Rose et al (2002), estudando cerâmicas de óxidos de ferro, também verificaram modificações des-

ta natureza nos difratogramas de Raios-X relativos à adsorção de ácido acético (AA) sobre -FeOOH, 

goethita, e -FeOOH, lepidocrocita (Lep).  Os pesquisadores observaram, no caso da lepidocrocita-AA, 

uma diminuição no produto fwhm-Intensidade,  simultaneamente com uma diminuição na intensidade do 

pico, em relação ao mineral puro, e concluíram que o AA era responsável pela quebra das partículas do 

óxido.  

Os valores das intensidades e das áreas dos picos correspondentes ao plano atômico 110 da 

goethita, assim como os produtos fwhm pelas intensidades dos respectivos picos são apresentados na 

Tabela 4.18. Os difratogramas de Raios-X foram obtidos na presença de silício, usado como referên-

cia interna, em quantidades que não foram rigorosamente quantificadas para cada uma das amostras. 

Assim, para não dar margem a dúvidas sobre um eventual efeito de massas diferentes de Si sobre as 

intensidade e as áreas dos picos, os valores de Igoet e Agoet foram divididos por ISi  e ASi para cada uma 

das amostras. 
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Tabela 4.18.  Produto fwhm x Igoet , Área (planilha), Igoet/ISi e Agoet/ASi para o sólido puro, e para o sólido 

coagulado em duas condições diferentes de dosagem de coagulante. 

 fwhm. Igoet Área Igoet/ISi Agoet/ASi 

Solido puro 996 1245 56 1,95 

(Solido + coagulante)1 1692 2118 63 1,70 

(Solido + coagulante)2 635 795 29 1,30 

 

O produto fwhm-Intensidade do pico fornece uma medida aproximada da área do pico (consi-

derando um triângulo), cujos valores, calculados pelo software, também constam da tabela 4.18.  

Os valores de Igoet/ISi e Agoet/ASi do sólido e do sólido coagulado com baixas dosagens de coa-

gulante são bastante próximos e não se pode afirmar que houve efetivamente mudanças nas intensida-

des e áreas dos picos analisados. Esta observação está de acordo com a hipótese de deposição de uma 

monocamada de polímero sobre o sólido na presença de baixas dosagens de coagulante. 

A Tabela 4.18 evidencia que para altas dosagens de coagulante ocorre uma diminuição cons i-

derável em ambas as razões consideradas. Conclui-se, portanto, que ocorreu efetivamente uma redu-

ção da intensidade e das áreas dos picos, confirmando a redução da cristalinidade do mineral provo-

cada pela adsorção de polímeros coagulante. 

 

4.2.3 i. Análise granulométrica por difração a laser 

 

I. Dimensões das partículas 

 

O tamanho dos flocos resultantes do processo de coagulação-floculação da suspensão natural pelo 

extrato aquoso de sementes da Moringa oleífera foi investigado como uma função da concentração de 

coagulante adicionado ao adsorbente. Um granulômetro a laser Mastersizer–Malvern permitiu a medida 

da dimensão dos agregados e o resultado foi expresso como função da composição volumétrica da suspen-

são floculada. 

Com o objetivo de evitar fenômenos de dispersão múltipla da radiação incidente pelas partículas 

remanescentes em solução após floculação, a suspensão foi diluída de forma a  apresentar uma obscuração 

de cerca de 20% . A Figura 4.42 mostra a evolução da turbidez e das dimensões das partículas da suspen-

são floculada, expressas em termos do diâmetro de pico  ( DPIC)   da distribuição granulométrica, como uma 

função da concentração do agente coagulante adicionada inicialmente. 
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Figura 4.42. Dimensões das partículas (DPIC) e turbidez em função da concentração 

do polímero solúvel no extrato aquoso de Moringa (coagulante). 

 

Na medida em que a concentração inicial do polímero aumenta, o diâmetro de pico, DPIC , também 

aumenta (Figura 4.42), enquanto que o diâmetro máximo das moléculas diminui até atingir um valor cons-

tante (valores não apresentados), acompanhando a tendência da turbidez da suspensão. Este comportamen-

to sugere que o aumento de concentração e coagulante é responsável por um crescimento dos aglomerados 

concomitantemente com a redução da dispersão dos tamanhos das partículas coaguladas. 

  

II. Cinética de crescimento dos flocos 

 

 O crescimento dos flocos foi avaliado em função do tempo de misturação lenta e o resultado é 

apresentado na Figura 4.43. Observa-se que após 20 minutos de agitação o diâmetro de pico (DPIC ) atinge 

 um valor constante.   

 

Figura 4.43. Tamanho dos flocos em função do tempo 
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 A Figura 4.44 mostra o deslocamento dos picos das curvas de distribuição de diâmetros máximos  

(DMAX) dos aglomerados quando o tempo de agitação lenta, sob velocidade constante de 40 rpm, aumenta 

de um minuto até cento e cinco minutos. Este fato torna evidente que tanto o diâmetro mais provável DPIC 

quanto o diâmetro máximo DMAX dos flocos depende dos tempos de misturação lenta das suspensões em 

contato com o coagulante. 

 

                                                    Figura 4.44. Cinética de crescimento dos flocos  

 

 

4.2.3  j.  Medidas eletroforéticas de Potencial Zeta 

 

I. Medidas Eletroforéticas 

 

As mobilidades eletroforéticas das partículas remanescentes em suspensão após o processo de co-

agulação com o extrato aquoso de Moringa oleífera foram determinadas por um ZETAPHOREMETER da 

MALVERN Instruments. A Figura 4.45 mostra os histogramas das mobilidades eletroforéticas para alguns 

valores de concentração inicial de coagulante (0 – 400 mg/L) .  

Os histogramas mostram que antes da adição de coagulante, quando o pH da suspensão é da or-

dem de 6,0, as partículas da suspensão apresentam baixos valores positivos de mobilidade eletroforética 

dispersos entre 2,5m/s/V/cm e  zero.  

A adição de quantidades crescentes de polímero provoca inicialmente um aumento do valor médio 

de mobilidade eletroforética, provavelmente associado à adsorção de macromoléculas catiônicas sobre 

uma superfície, na vizinhança do seu ponto de carga zero, mas ainda apresentando uma pequena predomi-

nância de sítios de carga positiva.  

O prosseguimento do aumento da dosagem de coagulante é então acompanhado por uma tendên-

cia de queda da mobilidade eletroforética média das partículas que atinge seu valor mínimo e volta a cres-

cer ligeiramente.  

A partir deste ponto, e na faixa de concentrações estudada, o excesso de coagulante não provoca 

alterações importantes no valor de PZ.  
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Figure 4.45 . Histogramas de mobilidades eletroforéticas das partículas em suspensão após coagulação. 
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A Figura 4.46 mostra ainda a evolução do potencial zeta , da turbidez e da quantidade de polímero 

adsorvida  (Qads)  sobre os óxidos de ferro em função da concentração de equilíbrio de coagulante. 

  

              

Figure 4.46. Potencial Zeta, Quantidade adsorvida(Qads) e Turbidez 

em função da concentração de equilíbrio . 
 

A curva de potencial zeta das partículas permite visualizar o aumento da carga superficial po-

sitiva das partículas para baixas concentrações de equilibrio coincidindo com altos valores de turbidez 

da suspensão. Este aumento está associado à adsorção de macromoléculas catiônicas. Na medida em 

que estas macromoléculas ancoradas na superfície tendem a se achatar sobre a partícula sólida, int e-

ragindo com múltiplos sítios superficiais, sua mobilidade eletroforética diminui e tende para um mí-

nimo. A turbidez da suspensão entra numa faixa de baixos valores.  Esta baixa carga superficial das 

partículas coaguladas parece estar associada ao recobrimento das partículas por uma monocamada de 

polímero com cerca de 32 mg de polímero adsorvido por grama de sólido e a uma concentração de 

coagulante remanescente em solução da ordem de 100 mg/L. O excesso de coagulante é responsável 

pela formação de multicamadas de adsorbato sobre as partículas. As moléculas das diferentes cama-

das ligam-se através de interações hidrofóbicas de van der Waals e ligações do tipo hidrogênio. As 

macromoléculas de proteínas nestas condições provavelmente dispõem seus grupos catiônicos na par-

te externa do agregado em condições favoráveis a interações hidrofílicas com o solvente.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

 

 

O trabalho diagnostica, efetivamente, num primeiro tempo, a contaminação antropogênica da re-

gião estudada. A presença dos óxidos de ferro hematita e magnetita, indicadores potenciais da degradação 

provocada pela atividade mineira nas cabeceiras do rio Piracicaba, foi observada praticamente ao longo de 

todo o trecho que vai das nascentes até a cidade de Rio Piracicaba, região da Bacia Hidrográfica denomi-

nada alto e médio rio Piracicaba. Os altos teores apresentados pelos pontos mais próximos da cabeceira do 

rio sugerem que pode haver uma grande contribuição de minério de ferro proveniente das cavas e de mi-

nas em fase de abertura. A propósito, os gráficos de Distribuição Normal dos dois minerais investigados – 

hematita e magnetita - permitem supor que tais valores são de natureza antropogênica.  

 A desestabilização de suspensões naturais ricas em óxidos de ferro que apresentam elevada turbi-

dez e uma intensa coloração avermelhada pode ser conseguida pela adição de sulfato de alumínio como 

agente coagulante. O mecanismo de ação do alúmen provavelmente envolve uma primeira etapa de adsor-

ção química de hidroxocomplexos catiônicos de alumínio sobre as partículas. Em seguida, ocorre um pro-

cesso de heterocoagulação que envolve os agregados de carga positiva formados na primeira etapa e partí-

culas de carga superficial negativa presentes na suspensão. As condições ideais de coagulação observadas 

exigem uma dosagem de cerca de 130 mg/L de sulfato em condições de pH igual a 4,0. 

Por outro lado, a adição de sulfato de alumínio às suspensões provoca um abaixamento do pH do 

meio da ordem de duas unidades. De um ponto de vista químico a utilização segura deste coagulante im-

plicaria na adição de um agente alcalinizante, como a cal empregada nas estações de tratamento de águas, 

para manter o pH do meio na faixa ambientalmente aceitável, que vai de seis a nove. Do ponto de vista de 

saúde pública o uso de sais de alumínio para clarificação de águas é inadequado. 

 O extrato aquoso de sementes de Moringa oleífera representa uma alternativa eficiente e ambien-

talmente segura como coagulante de suspensões naturais ricas em óxidos de ferro. Sua ação clarificante 

sobre as águas turvas é também rápida: cerca de 400 mg/L de polímeros, ou seja, 1,6 gramas de sementes 

de Moringa em um litro de água, são capazes de reduzir a turbidez da suspensão de valores superiores a 

20.000 NTU para 60 NTU em 30 minutos. A redução de turbidez observada é superior a 98%. 

 O mecanismo de ação coagulante da Moringa oleífera depende da adsorção de proteínas catiôni-

cas sobre a superfície das partículas de óxidos de ferro da suspensão, mais especificamente das partículas 

de goethita. As isotermas de adsorção sugerem que o processo ocorre em duas etapas. A primeira etapa 
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pode ser razoavelmente descrita por um modelo do tipo Freundlich com a formação de uma monocamada 

de proteína que recobre cerca de 82% da superfície do sólido. O processo não é termodinamicamente fa-

vorável. O modelo de Freündlich é ainda o que melhor descreve a segunda fase da adsorção. Nesta etapa 

observa-se uma diminuição da afinidade entre proteínas e superfície sólida que se manifesta por valores 

cada vez menos negativos de G. A heterogeneidade da superfície das partículas é evidenciada por um 

coeficiente  da equação de Freundlich da ordem de 0,85. 

 A curva da isoterma de adsorção apresentou um formato em S, que se assemelha às observações 

de outros autores sobre o comportamento de proteínas adsorvidas sobre sólidos. No entanto, a complexi-

dade oferecida por estas macromoléculas é notória. A interpretação da segunda etapa da adsorção não é 

tarefa simples e isto resulta das possibilidades de mudanças conformacionais do polímero e dos múltiplos 

sítios reativos que ele apresenta. A superfície da goethita, por sua vez, apresenta dois sítios especialmente 

favoráveis a reações com o coagulante, que são as hidroxilas monocoordenadas do tipo A e os sítios áci-

dos de Lewis. O primeiro tipo de sítio, mais abundante na superfície do mineral, apresenta forte tendência 

a formar ligações de hidrogênio, e o segundo a participar de processos de troca de ligantes. 

 Com efeito, vários resultados mostram as interações. Dados de espectroscopia no infravermelho 

confirmam a existência de ligações de hidrogênio entre as carbonilas dos grupos amida e hidroxilas super-

ficiais. Curvas de DSC acusam uma deshidroxilação da goethita, provavelmente em decorrência de perda 

de moléculas de água superficiais que foram trocadas por um ligante de maior basicidade. As funções 

amino presentes nos grupos guanidino da proteína provavelmente constituem o novo ligante; o processo 

de saída de moléculas de água em virtude de sua substituição por macromoléculas é entropicamente favo-

rável. A variação dos parâmetros hiperfinos detectados por espectroscopia Mössbauer confirmam a afini-

dade do grupo guanidino pela superfície mineral. Difratogramas de Raios-X mostram uma alteração nas 

dimensões da célula unitária da goethita coagulada por excesso de polímero, confirmando a perturbação 

estrutural provocada pelo polímero e já acusada pelo DSC.  

Propõe-se que dois tipos de ligações predominem na ancoragem de moléculas de proteínas sobre 

as partículas sólidas: 1) ligações de hidrogênio entre hidroxilas do tipo A e carbonilas de amida dos poli-

peptídeos e 2) reações de troca de ligantes em sítios de Lewis superficiais do tipo  Fe(H2O)
+
 e grupos 

amino do polipeptídeo. 

 As moléculas de polímero que revestem a superfície da goethita formando uma monocamada li-

gam-se a múltiplos sítios reativos do sólido, favorecendo um “achatamento” das mesmas sobre as partícu-

las. Esta camada de polímero serve de fixação para novas moléculas de proteína que se adicionam na se-

gunda etapa. A fixação de novas moléculas provavelmente se dá por interações de natureza hidrofóbica, 

do tipo van der Waals, por ligações hidrogênio entre carbonilas e grupos amino e por ligações dissulfeto 
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características de proteínas. A disposição de camadas se dá de forma a propiciar o maior número possível 

de ligações entre cadeias. As moléculas mais externas orientam seus grupos polares para o meio aquoso 

conferindo aos agregados uma carga superficial positiva. Medidas granulométricas mostram que o diâme-

tro dos agregados formados inicialmente cresce intensamente e depois mais suavemente, e isto é acompa-

nhado pela tendência de aumento de turbidez da suspensão. Paralelamente ocorre o aumento gradativo do 

potencial zeta das partículas acompanhando o aumento de turbidez. 

 

  Trabalhos futuros: 

 

Os resultados dos ensaios de coagulação obtidos em escala de bancada devem ser verificados 

em planta piloto. Nas condições reais das bacias de contenção, as condições hidrodinâmicas 

para uma boa coagulação teriam que envolver uma etapa de misturação rápida do coagulante 

com a suspensão, seguida de uma etapa de misturação lenta. A misturação rápida poderia ser 

propiciada por um desnível associado a um conjunto de chicanas. As águas superficiais seri-

am direcionadas para este desnível e receberiam a adição do coagulante, antes de iniciar a sua 

descida, e encontrar os anteparos que provocariam um regime turbulento de escoamento. A 

mistura coagulante-suspensão passaria então para um novo ambiente onde seria levemente 

agitada por pelo menos 30 a 60 minutos. Este estágio de misturação lenta poderia ser promo-

vido por uma injeção gasosa que provocasse um borbulhamento da massa líquida contida nu-

ma mini-bacia. Ou ainda, pela condução da mistura através de “meandros” artificiais simu-

lando um curso d‟água. O movimento da água, sua aeração e a diluição do coagulante prova-

velmente minimizariam problemas de odor e aumento sensível do COT das águas. 

 

A utilização do coagulante na forma de proteína purificada eliminaria qualquer um dos even-

tuais problemas relacionados a odor ou COT. Esta etapa de purificação é descrita na literatura 

como sendo extremamente simples em relação aos processos usuais de purificação de polipep-

tídeos. Estudos futuros devem ser conduzidos no sentido de descobrir quantas das etapas des-

critas na Tabela 4.7 seriam realmente necessárias para eliminar as enzimas proteolíticas, pre-

sentes na fração aquosa do polímero, capazes de gerar os efeitos adversos mencionados. 

 

Não existem relatos de experiências de plantações extensivas em Minas Gerais com o objetivo 

de produção de sementes. As experiências de plantio da Moringa oleífera no norte e nordeste 
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do país, assim como no campus da Universidade Federal de Uberlândia, foram muito bem su-

cedidas. A plantação experimental de mudas na região do alto e médio rio Piracicaba, princ i-

palmente em municípios de clima mais quente, poderia ser realizada visando avaliar a produ-

tividade do vegetal para efeito de fornecimento de sementes. Estudos nutricionais de aprovei-

tamento das folhas de Moringa poderiam ser conduzidos paralelamente.  
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