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Resumo

Este  relato  mostra  como foi  a  elaboração  de  um filtro  de  baixo custo  econômico  e  com
matéria prima regional, como o caroço da manga, para o tratamento da água do rio. E uma vez
que  estudos  comprovaram  o  poder  de  adsorção  dessa  matéria  prima,  descobriu-se  sua
capacidade filtrante. Desta forma, a pesquisa obteve um filtro simples, porém com um poder
filtrante significativo para alcançar o tratamento de diferentes qualidades de água, como a do
rio, que foi analisada através da Portaria MS nº 2.914, de 12-12-2011, evidenciando análises
como: Cor, turbidez, cloro, ferro, pH, condutividade, amônia, coliforme fecais e E, Coli. Com
este projeto,  foi  possível  fazer  uma investigação no que diz  respeito  à qualidade da água
analisada, e uma redução dos resíduos de manga em nossa região.
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Abstract

This report  shows how a filter  was made with low economic  cost and with regional  raw
materials, such as mango core, for the treatment of river water. And once studies have proved
the adsorption power of this  raw material,  its  filtering  capacity. In this  way, the research
obtained  a  simple  filter,  but  with  a  significant  filtering  power  to  reach  the  treatment  of
different qualities of water, such as the river, which was analyzed through the Ordinance MS
nº 2.914, in 12-12-2011, evidencing analyzes  such as: Color, turbidity, chlorine,  iron, pH,
conductivity, ammonia, fecal coliform and E. Coli. With this project, it was possible to make
an investigation regarding the quality of the analyzed water, and a reduction of mango waste
in our region.
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INTRODUÇÃO

Era sábado, dia de círio fluvial em Belém do Pará. A Baía do Guajará estava cheia de
lanchas, jet skis e barcos. Ali estavam de grandes empresários a ribeirinhos que tinham aquele
rio como sua rua. Dentre todo esse misto de pessoas, estava alguém que ficaria inquieta a
partir de uma cena que iria presenciar. Após o círio fluvial, este alguém teve a oportunidade
de conhecer aqueles braços de rios, ao adentrar o primeiro, deparou-se com uma cena que a
sensibilizou. Ali, no meio daquele rio, daquelas águas barrentas, tinha um senhor com a água
pela cintura, ele estava tomando banho com aquela água. Olhando da janela de uma casa de
madeira,  simples,  estava uma senhora,  com a mão no queixo e o braço apoiado, olhando
aquele senhor tomar seu banho. Naquele momento só uma dúvida pairava a cabeça de quem
assistia aquilo: Essa é a qualidade da água deles?. Alguns meses se passaram, aquela cena
ainda era muito viva na cabeça de quem presenciou. Enquanto fazia seu trajeto diário entre
sua casa e a faculdade, o alguém que ficou inquieta com a cena do rio, percebeu que nas
calçadas  das  grandes  avenidas  da cidade,  tinham uma grande quantidade  de resíduos das
mangueiras, aquilo mexeu com ela mais uma vez, não sabendo que essa seria a resposta para
seu primeiro questionamento. Quando percebeu aquela grande quantidades de resíduos, pediu
para  conversar  com  sua  professora  de  Química,  na  conversa  demonstrou  interesse  em
beneficiar aquele resíduo e naquele momento, junto com a ajuda de sua professora, lembrou
de outras pesquisas feitas, e chegaram a conclusão… Carvão ativado para filtros ecológicos! 

Com  essa  proposta  a  professora  sugeriu  que  fosse  submetido  para  a  iniciação
cientifica da instituição. O projeto foi escrito e enviado, passado alguns dias, até semanas,
saiu o resultado. Aprovado! Aprovado para ser dado a largada rumo a uma nova etapa, a de
transformar a ideia em um produto. Foi montado o roteiro e o passo seguinte foi entrar em
laboratório.

OBJETIVO

O objetivo desta pesquisa é de elaborar  um filtro ecológico com carvão ativado a
partir dos caroços de manga, para ser utilizado no tratamento de água e mostrar uma nova
destinação para o aproveitamento deste fruto.

METODOLOGIA

Para o processo de transformação foram coletadas 15 mangas, na Avenida Nazaré na
cidade de Belém/Pa, para a retirada de seu caroço. As amostras coletadas foram lavadas em
água corrente e em seguida com água destilada, após a lavagem foram expostas ao sol para a
primeira etapa de secagem. Após essa primeira etapa foram para a estufa Marconi MA- 033
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com temperatura de 50 °C por 6 horas ininterruptas. Enquanto os caroços estavam na estufa,
foi feita a solução ativante para o passo seguinte. Ativação química. 

Para ativação química: Pesou-se 100g do agente ativante Hidróxido de Sódio (NaOH)
em balança analítica Shimadzu 3200h e mediu-se 1L de água. Com a solução pronta, foram
adicionados em um recipiente as amostras dos caroços de manga que ficaram imersas por 24h
na solução ativante.

Pirólise:  As  amostras  de  caroço  de  manga  impregnadas  com  o  ativante  químico
Hidróxido de Sódio (NaOH), foram desidratadas em estufa a 50 ºC durante 6 horas. Após essa
etapa, as amostras  foram introduzidas na Mufla Quimis, a uma temperatura de 400ºC por 3h.
Em seguida o carvão ativado foi resfriado, lavado em água corrente para a retirada do excesso
do agente químico ativante, e, novamente o processo de secagem em estufa, logo em seguida
a pulverização, que foi feita utilizando-se um liquidificador para tal procedimento. Depois de
pulverizado  o  carvão  ativado  produzido  foi  acondicionado  em  um  dessecador,  para
posteriormente ser utilizado na confecção do filtro e nos testes da qualidade da água. Com os
15 caroços de mangas utilizados, foram obtidos 69,75g de carvão ativado pulverizados.

As águas para teste foram coletadas no complexo Ver-O-Rio, que fica localizado na Av.
Marechal Hermes- Umarizal, Belém- Pa. Para as análises foram coletados 5 L de água da Baía
do Guajará, em garrafas de 2,5L higienizadas e lavadas com água destilada.

Como base para as análise das águas, foi escolhida a Portaria MS nº 2.914, de 12-12-
2011 Art. 5º item III – Onde mostra que o padrão de potabilidade é o conjunto de valores
permitidos  como  parâmetro  da  qualidade  da  água  para  consumo  humano,  que  avalia  os
parâmetros: Cor, turbidez, cloro, ferro, pH, condutividade, amônia, coliforme fecais e E. Coli.
Para esta pesquisa, a avaliação dos parâmetros foram realizadas no laboratório Multianalise
S/A que fica localizado na Av. Serzedelo Corrêa- Sala 602 a 605, Batista Campos – Belém Pa.

Para a realização deste trabalho, foram considerados os seguintes parâmetros:

 Cor

 Turbidez

 Cloro: 

 Ferro:

 pH: 

 Condutividade: 

 Amônia:
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 Coliformes fecais: 

 E.Coli:  

Cor: É uma medida que indica a presença na água de substâncias dissolvidas ou em
estado coloidal.  É um parâmetro  estético  de  aceitação ou rejeição  do produto.  (BRASIL,
2004)

Turbidez: É  a  medição  da  resistência  da  água  à  passagem de  luz,  por  conta  de
material fino em suspensão na água. (BRASIL, 2004)

Cloro: É um agente bactericida, para eliminar bactérias que estão presentes na água.
(BRASIL, 2004)

Ferro: O Fe, conforme Portaria nº 2914/11 (BRASIL, 2011) tem efeitos indesejados
caso esteja em grande quantidade,  efeitos como: Aparecimento de cor. Mancha a roupa e
utensílios domésticos.

pH: Estabelece  a  condição  ácida  ou  alcalina  da  água.  De  caráter  operacional,  é
acompanhado  por  otimizar  os  processos  de  tratamento  e  preservar  as  tubulações  contra
corrosões e entupimentos. (BRASIL, 2004)

Condutividade:  A  condutividade  elétrica  da  água  indica  a  sua  capacidade  de
transmitir  a  corrente  elétrica  em  função  da  presença  de  substância  dissolvidas,  que  se
dissociam em ânions e cátions. Quanto maior a concentração iônica da solução, maior é a
oportunidade  para  ação  eletrolítica  e,  portanto,  maior  a  capacidade  em conduzir  corrente
elétrica. (BRASIL, 2014)

Amônia: Segundo Costa et al (2012), citado por Castro et al (2014), “A presença de
amônia indica contaminação recente e pode estar relacionada à construção precária dos poços
e falta de proteção do aqüífero”.

Coliformes  fecais: São  bacilos  gram-negativos,  aeróbicos  ou  anaeróbicos
facultativos,  não  formadores  de  esporos,  oxida-se  negativos,  capazes  de  desenvolver  na
presença de sais biliares ou agentes tensoativos que fermentam a lactose com produção de
ácido,  gás  e  aldeído  a  35,0  ±  0,5ºC  em 24-48  horas.  A maioria  das  bactérias  do  grupo
coliforme pertence aos gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, embora
vários outros gêneros e espécie pertença ao grupo. (BRASIL, 2004)

E.Coli: De origem exclusivamente fecal, é a principal representante do subgrupo das
bactérias do grupo coliforme que fermenta a lactose a 44,5 ± 0,2ºC em 24 horas. (BRASIL,
2004).responsabilidade  pela  qualidade  do  texto  é  do/a  autor/a.  Leia  atentamente  todas  as
orientações que constam na página do evento. 
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RESULTADOS

Conforme a tabela dos resultados dos parâmetros da água analisada nesta pesquisa,
pode-se  evidenciar  os  resultados  antes  de  ser  filtrada  e  após  filtração.  Levando-se  em
consideração que no filtro estava presente 10g de carvão ativado pulverizado.

Tabela 1: Resultados dos parâmetros da água.

Parâmetros
Potabilidade em H2O

Unid
.

Legisla
ção

H2O Baía do
Guajará

H2O Baía do Guajará
Filtrada

Cor uC 15 160 131
Turbidez unt 5 15,31 14,55

Cloro mg/L 0,2 0 0
Ferro mg/L 0,3 1,07 0,82
pH  6-7 5,5 6,09

Condutividade
mS/c

m Não há 53,1 57,3
Amônia mg/L 1,5 0,37 0,30

Coliformes Fecais  Ausent. Presente Ausente
E. Coli  Ausent. Presente Ausente

Na água do rio os parâmetros que impossibilitaram a água de ser potável foram “cor”,
“turbidez” e “ferro”, onde na legislação para cor é 15, a água do rio antes de ser filtrada estava
em 160 e após a filtragem ficou em 131. Turbidez que na legislação é 5, e antes da água do rio
ser filtrada estava em 15,31 e após a filtragem ficou em 14,55 e Ferro, onde na legislação é
0,3 e na água do rio antes de ser filtrada estava 1,07 e após a filtragem ficou em 0,82. Com
resultados  obtidos  nesta  pesquisa,  a  pesquisa  ficou  em  terceiro  lugar  no  prêmio
Mútua/Anprotec, que ocorreu dentro da 74º SOEA entre os dias 8 a 11 de agosto de 2017. Na
premiação, foi concedido 6 meses dentro do parque de ciência e tecnologia do Guamá (PCT
guamá) para se trabalhar em cima da ideia.

Dentro deste contexto, percebeu-se que o filtro se encaixa no conceito de Startup e
Hard Tech, pelo seu caráter de inovação através de pesquisa científica. A partir da primeira
Mínima Validação Técnica Viável,  realizada através  deste experimento,  percebeu-se que o
carvão, mesmo em pequena quantidade, obteve excelente resultado na análise microbiológica,
que eliminou Coliformes Fecais e a bactéria E.Coli. Com esta realidade, é possível utilizar o
carvão dentro do cotidiano de ribeirinhos locais, que comumente lavam suas louças, roupas e
utensílios em geral, nas águas do rio, onde também costumam tomar banho, como o caso do
senhor que foi uma das inspirações para o projeto.

CONCLUSÃO
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O objetivo desta pesquisa foi de elaborar um filtro ecológico com carvão ativado a
partir dos caroços de manga a fim de utilizá-lo no tratamento de água, além de mostrar uma
nova destinação para o aproveitamento do fruto. Conclui-se que o mesmo é eficiente no que
se propõe, e através de análises físico químicas e microbiológicas, foi possível notar o seu
poder filtrante, onde conseguiu eliminar da água do rio coliformes fecais e E.Coli. A água
pode se tornar potável aumentando a quantidade do carvão, ou passando a água mais de uma
vez pelo filtro. A análise com as águas filtradas no filtro de caroço de manga mostrou que o
mesmo possui capacidade de alterar os parâmetros, podendo tornar a água potável, uma vez
que a quantidade de carvão seja maior que a usada no teste, há grande probabilidade de se
aumentar  as respostas dos parâmetros avaliados.  Os próximos passos deste projeto,  serão:
adquirir  parcerias  estratégicas  para  a  produção,  estruturar  custos,  mapear  as  comunidades
ribeirinhas  locais,  ONGs  e  órgãos  governamentais  responsáveis  por  essas  comunidades.
Através da busca de atores, serviços prestados e interesses institucionais dos envolvidos, será
possível definir como tornar o filtro acessível para os ribeirinhos e ainda sim torná-lo um
produto financeiramente sustentável, caracterizando-o como um negócio de impacto.

Além da utilização para o tratamento de água, o carvão utilizado nesta pesquisa para
elaborar o filtro, pode ser utilizado para outros fins, como no uso para tratamentos médicos
em pacientes  com feridas,  pois  o  carvão,  quando usado associado a  outros  componentes,
elimina  o odor. Sendo assim,  este  carvão possui  a  possibilidade  de se tornar  um enorme
auxílio para diferentes frentes de necessidades humanas.
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