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RESUMO

A pesquisa buscou uma investigação de um filtro feito com caroço de manga como carvão ativado, para o tratamento de diferentes qualidades de 
água: água da chuva e água do rio, no que diz respeito para o consumo humano. Tendo em vista, a elaboração de filtros com um baixo custo 
econômico e com matéria prima regional, como o caroço do açaí,  o caroço da manga proporciona uma nova proposta de carvão ativado; frutas 
muito consumida em nossa região. É uma vez que estudos comprovam o poder de adsorção destas matérias primas, pretendeu-se descobrir sua 
capacidade filtrante. Desta forma, o projeto almejou a obtenção de um filtro simples, para alcançar a purificação de diferentes qualidades de 
água, que foram analisadas, através da Portaria MS nº 2.914, de 12-12-2011 que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, evidenciando análises como:  pH, sólidos dissolvidos totais, sabor, odor  
teor de cloro residual, matéria orgânica, turbidez, coliformes termotolerantes e coliformes totais. Visando um bem tão precioso que nos últimos 
anos tem ganhado uma atenção pela questão do desperdício e um possível esgotamento, há sempre a necessidade da busca pela qualidade, 
redução do desperdício, bem como a necessidade de reutilização de bem. Atentando-se também para uma questão ambiental, onde os frutos da 
manga geram resíduos do processo de despolpamento e posteriormente lançados ao lixo. Almejou-se uma investigação no que diz respeito a 
qualidade das águas analisadas, com uma nova proposta de carvão ativado com resíduos vegetais da grande Belém.  A pesquisa teve suas análises 
realizadas em diferentes laboratório, sendo que para a ativação dos caroços de manga e confecção dos filtros, foram realizados no laboratório da 
própria instituição e para a leitura dos parâmetros de potabilidade em água, como: coliformes termotolerantes, coliformes totais, matéria 
orgânica, turbidez, cloro residual, odor, sabor, sólidos dissolvidos totais e pH,os mesmos foram realizados no laboratório Multianálise S/S LTDA, 
local de referência para análise dos parâmetros realizados em água, e fundada em 2000, na cidade de Belém. Os resultados obtido nesta pesquisa 
foram bem promissor, em comparação com o que encontra na literatura sobre um outro tipo de filtro de resíduo vegetal, o filtro de açaí. Pode- se 
evidenciar uma boa resposta para o filtro de manga evidenciado por imagens que registraram de forma visual, o bom desempenho do filtro de 
manga no âmbito da turbidez e também através dos parâmetros de potabilidade analisados. As análises com as águas filtradas no filtro de caroço 
de manga mostrou que o mesmo é capaz de alterar os parâmetros tornando a água potável, desde que a quantidade de carvão seja maior que a 
usada no teste (15 gramas). O resultado das águas do rio e da chuva antes e depois de filtrado, levando em consideração que no filtro estava 
presente 15 g aproximadamente de carvão ativado pulverizado de manga foram bem promissores: para a água da chuva, faltou apenas o 
parâmetro de pH para que a água fosse considerada potável, onde mesmo após filtrada não atende a legislação, que tem como valor correto para 
a água potável entre 6-7 e o da chuva antes de ser filtrada era 5,3 e depois de filtrada passou para 5,6. O uso de NaOH para a ativação do carvão 
pode ter interferido no processo tornando o meio mais ácido que esperado, devido a liberação de H+. Na água do rio os parâmetros que 
impossibilitaram a água de ser potável foram “cor”, “turbidez” e “ferro”, onde na legislação para cor é 15uC, a água do rio antes de ser filtrada 
estava em 160 uC e após a filtragem ficou em 131 uC. Turbidez que na legislação é 5 ntu, e antes da água do rio ser filtrada estava em 15,31 ntu e 
após a filtragem ficou em 14,55 ntu e o parâmetro Ferro, onde na legislação é 0,3 mg/L e na água do rio antes de ser filtrada estava 1,07mg/L e 
após a filtragem ficou em 0,82 mg/L. Os resultados foram bem positivos
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