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Resumo: O despolpamento do açaí, fruta apreciada na Região Amazônica, produz quantidades excessivas de resíduos 

sólidos diariamente, que, em parte, são geridos inadequadamente. Essa região possui áreas de difícil acesso, em grande 

parte, áreas rurais, onde soluções não convencionais de tratamento de água são essenciais para atendê-las, pois esses 

territórios carecem de saneamento básico. O carvão ativado biológico é uma tecnologia bastante aplicada em soluções 

alternativas de saneamento. Esse trabalho teve o objetivo de utilizar o carvão ativado de caroços de açaí (CAA), como 

meio filtrante de um piloto de filtro lento, fabricado com PVC (25mm), para tratamento de água. Os caroços foram 

ativados quimicamente com NaOH e carbonizados. Confeccionou-se uma distribuição granulométrica. Esta 

granulometria foi disposta como meio filtrante de um piloto de filtro lento, com camada única de 0,3 m de CAA. Coletou-

se água bruta do Lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHT) para realização de carreira de filtração durante 8 h. 

Analisou-se o parâmetro físico turbidez pré-filtração e pós-filtração a cada hora, segundo legislação vigente. O CAA 
obteve desempenho parcial na remoção de turbidez de 22,05%. Essa remoção não atendeu os padrões exigidos pela 

Portaria de Consolidação nº5 do Ministério da Saúde. Sugere-se ensaios com distintas granulometrias e carreira de 

filtração ampla, para comprovação da eficiência desse meio filtrante. 
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Introdução 

 

O acesso a serviços de saneamento em países em desenvolvimento, como o Brasil, ainda não ocorre igualitariamente 

dentro de suas regiões. De acordo com BRASIL (2019), alguns milhões de brasileiros não tem o acesso ao serviço de 

abastecimento de água. Na região Norte, quase 50% da população não possui água tratada. Essa realidade é agravada nas 
áreas rurais dessa região. Segundo IBGE (2010), mais de 80% da população não é atendida pela rede geral de 

abastecimento. As populações não atendidas pelo serviço de abastecimento de água, por isso recorrem a práticas 

alternativas para seu abastecimento, que muitas vezes são inadequadas. 

Tecnologias têm sido desenvolvidas visando o correto tratamento de água para estes cenários. Uma tecnologia que 

vem ganhando destaque é o reaproveitamento resíduos alimentícios na produção de carvão ativado (CA). Estudos 

mostram a eficiência desse tipo de CA no tratamento de água. Araújo et al (2018) e Sousa (2019) produziram CA de 

resíduos agrícolas do coco, macadâmia e açaí, com resultados satisfatórios para remoção de cianotoxinas da água, além 

da adequação significativa de parâmetros de qualidade como cor e turbidez.  

Neste contexto, um dos resíduos agrícolas que podem ser utilizados na produção do CA é o caroço do açaí. Nogueira 

e Homman (2014) citaram que o açaí (Euterpe oleracea Mart.) tem grande importância na dieta das populações ribeirinhas 

e urbanas, destacando-se pelo seu valor econômico e alimentar. O maior produtor e um dos maiores consumidores de açaí 
no Brasil, é o estado do Pará. Em 2017, o estado produziu mais de 125.000 toneladas do fruto (CONAB, 2019).  

A produção do seu suco (despolpamento), gera quantidades excessivas de caroços. Cerca de 80% do total de Açaí 

processado transforma-se em resíduo, que, em muitos casos, são jogados sem nenhum tratamento nos rios e lixões 

(FARINAS et al., 2009). Essa biomassa oriunda do despolpamento, quando má gerida, se torna agravante ou causador de 

problemas ambientais no cenário urbano e rural dos municípios paraenses. A biomassa derivada de plantas 

(lignocelulósica), é a mais abundante na terra e seu descarte inadequado promove graves problemas ambientais, como a 

contaminação dos solos e das águas, poluição atmosférica, entre outros (ISIKGOR; BECER, 2015; GONÇALVES et al., 

2013; MENDES et al., 2015). 

Nesse âmbito, o estudo tem o objetivo de produzir e utilizar CA de caroços de açaí e utilizá-lo como meio filtrante de 

um piloto de filtro lento, atestando a sua eficiência no tratamento de água para consumo através do parâmetro de turbidez, 

buscando atender aos limites estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde (2017). Garantindo 

estudos sobre qualidade da água na região Amazônica, simultaneamente garantindo uma destinação alternativa adequada 
a esses resíduos. 

 

Material e Métodos 

O estudo foi desenvolvido no município de Tucuruí, sudeste do Estado do Pará, nos Laboratórios de Química, Controle 
e Monitoramento da Qualidade da água e Hidráulica da Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Tucuruí. 



No município foi construída a barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHT), criando um grande reservatório e várias 

ilhas. Com o tempo, as ilhas e as margens próximas ao centro urbano foram ocupadas por famílias atraídas pelos recursos 

do lago: pesca, lavoura, caça e plantio (VERAS et al, 2016). Essas famílias ainda vivem sem acesso ao suporte mínimo 

de infraestrutura (ARAÚJO, 2008), especialmente, os serviços de abastecimento de água, consumindo-a diretamente do 

lago da UHT, sem qualquer tipo de tratamento.  

 

a) Produção do Meio filtrante 

Coletou-se os caroços do fruto em um dos pontos de venda do município, seguindo para o acondicionamento no 
Laboratório de Controle e Qualidade da Água, da Universidade Federal do Pará, campus de Tucuruí. Foram retiradas as 

fibras, parte constituinte do caroço, localizada entre a polpa e o caroço do fruto.  

Os caroços foram desidratados em estufa, modelo (SSD 30L), à temperatura de 100°C durante 24h. Logo após, ocorreu 

a ativação química, em solução contendo Hidróxido de Sódio (NaOH) e água destilada. Para o processo, 800g de 

Hidróxido de Sódio (NaOH) foram diluídos em 10 litros de água destilada. A mistura gerou uma reação exotérmica 

(liberação de energia), formando uma solução aquosa de NaOH. O processo de ativação seguiu as recomendações de 

Pereira e Rodrigues (2013), que ativaram com hidróxido de sódio e carbonizaram caroços de açaí impregnados com 

NaOH.  

Após ativação, os caroços foram lavados novamente para extrair o excesso de NaOH e desidratados em estufa, 

finalizando a etapa de ativação. Optou-se pela ativação química, devido a facilidade de obtenção dos componentes da 

solução ativante, além disso, não havia suporte laboratorial necessário para realizar outra forma de ativação.   

Posteriormente, foi realizada a calcinação dos caroços, realizada em mufla (SSFM6L) à temperatura de 300ºC, durante 
15 minutos. A carbonização efetuou-se desta maneira, para atender as condições viáveis de uso do aparelho de calcinação 

(forno mufla).  

 

b) Determinação da granulometria do CAA 

Com a quantidade suficiente de caroços ativos e calcinados, estes foram granulados manualmente com auxílio de 

ferramentas e peneiras comerciais, em uma faixa granulométrica. Utilizou-se uma amostra de 100 g de CAA granulado 

para o processo de peneiramento mecânico. Utilizou-se as peneiras da série normal: 9,5; 4,75; 2,37; 1,18 e 0,6 mm 

(NBRNM 248, 2003). Para a execução dos ensaios, seguiu-se as recomendações das seguintes Normas: NBRNM 248 

(2003) e NBR 11799 (2016). 

Para determinar a granulometria do CAA, calculou-se o Diâmetro Médio de Sauter, método analítico de determinação 

do diâmetro médio de partículas de biomassa polidispersa através do fracionamento por peneiramento mecânico 
(JORDAN et al., 2016). Segundo Kunii & Levenspiel (1991), esse diâmetro é obtido pela divisão da fração mássica retida 

em uma peneira, pelo diâmetro da abertura dos poros da peneira, calculado pela Equação (1). 
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1
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Onde ds é o Diâmetro Médio de Sauter, xi é a fração mássica retida em cada peneira (razão entre a “massa retida na 

peneira” e a “massa total da amostra”) e di é o diâmetro de abertura dos poros da peneira (média aritmética da abertura 

da referida peneira e a imediatamente superior). Desta forma, foi determinada a granulometria do CAA, sendo ela 

0,00373m. Produziu-se somente uma granulometria pois não haviam ferramentas adequadas para a devida granulação. 

 

c) Carreira de filtração em filtro piloto 
A faixa granulométrica obtida foi testada em um filtro piloto. O corpo do filtro foi construído em PVC, conforme 

modelo proposto por CAWST (2015), o autor admite filtros construídos em concreto, plástico ou qualquer material que 

seja impermeável, não tóxico e que não enferruje. Produziu-se o filtro utilizando tubulações (25 mm), conexões e 

acessórios em PVC. O piloto continha 0,3m de altura de leito filtrante de CAA.  

Em seguida, foram coletadas amostras de água no lago da UHT, onde a comunidade realiza essa prática, as margens 

do lago, nas coordenadas 646467,04 W e 9574376,16 S, nas primeiras horas da manhã. As coletas de água bruta e as 

análises de turbidez, foram efetuadas durante o período mais chuvoso da região amazônica, que, segundo Matsunaga et 

al. (2018), correspondem aos meses dezembro a maio. A Figura 1 mostra o ponto onde foram coletadas as amostras de 

água bruta. 
 



 
Figura 1: Ponto de coleta de água bruta 

Fonte: Autoria própria. 

 

Coletou-se 60 litros de água bruta, amostra que atendeu ao filtro piloto. Imediatamente após a coleta de água bruta, 

esta foi acondicionada no reservatório de 100 litros o qual abastecia o filtro piloto testado. A alimentação do filtro ocorreu 

com a vazão controlada por meio de válvula de gaveta. Os procedimentos para coleta, acondicionamento e preservação 

das amostras de água, foram realizados segundo recomendações da NBR 9898/1987, Preservação e Técnicas de 

amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores, e do manual prático de análise de água da Fundação Nacional de 

Saúde (BRASIL, 2013). O sistema instalado, formado pelo reservatório de 100 litros, juntamente com o piloto de filtro 

lento acoplado, conforme a Figura 2. 

 

 
Figura 2: Reservatório preenchido com 60 litros de água bruta conectado ao piloto de filtro lento composto por 

CAA.                                                          

Fonte: Autoria própria. 

 
Efetuou-se uma carreira de filtração por 8 horas consecutivas. Esse processo foi realizado de acordo com o Barbalho 

(2020), que realizou carreira de filtração de 8 horas em filtros com diferentes taxas de filtração. Por cada hora foi coletada 

uma amostra de água filtrada, além de uma amostra pré-filtração (água bruta), para análise laboratorial do parâmetro 

turbidez, totalizando 9 amostras para análise. A turbidez pode ser entendida como uma medida do grau de influência à 

passagem da luz através do líquido. Parte significativa dos rios brasileiros é naturalmente turva devido as características 

naturais e antrópicas (BRASIL, 2014). O parâmetro foi analisado conforme o anexo 14 do nexo XX da Portaria de 



consolidação nº5 do Ministério da Saúde (2017). A turbidez foi verificada conforme recomendações do Standard Methods 

(APHA, 1997), e analisado em um Turbidímetro (Modelo DLT-WV). Realizou-se um estudo estatístico com os dados de 

turbidez horária obtidos. 

 

Resultados e Discussão 

 
A Figura 3 apresenta os resultados das análises laboratoriais de turbidez horária além da análise da amostra de água 

bruta.  

 

  

 
Figura 3: Turbidez da água bruta, turbidez horária e Valores de Turbidez recomendados pela Portaria de Consolidação 

nº5 do Ministério da Saúde (2017). 
Fonte: Autoria própria. 

 

Di Bernardo et al (1999) recomendam que a água afluente ao filtro lento tenha valor máximo de turbidez 10 UNT. 

Nota-se que a turbidez da amostra de água bruta estava acima do recomendado pelo autor, o que pode ser explicado pela 

precipitação que ocorreu na região horas antes da coleta. Além disso, comunidades ocuparam parte da área próxima as 

margens do lago, vivendo em moradias improvisadas e relacionando-se diariamente com esse corpo hídrico, o que pode 

ter contribuído para elevação da turbidez da água bruta local.  

Observa-se no Gráfico 1, que a turbidez, inicialmente, apresentou um comportamento de redução, que durou algumas 

horas, e que após atingir seu valor mínimo, esta elevou-se novamente. Este comportamento pode estar relacionado aos 

fenômenos típicos da filtração, como a retenção de partículas na superfície do meio filtrante. A retenção de partículas 

coloidais pelo meio filtrante, hidraulicamente, acarreta um aumento de sua perda de carga com o tempo, sendo que a 
evolução temporal é função das características do meio filtrante (FILHO, 2017).  

Esse comportamento da turbidez na carreira de filtração lenta, também foi verificada em estudos feitos por Silveira 

(2018) e Melo (2006), que utilizaram areia como meio filtrante e carreira de filtração realizada por alguns dias no processo 

de filtração lenta, constatando a variação da turbidez após determinado tempo de filtração. Sabe-se, no entanto, que a 

discussão dos resultados dos trabalhos supracitados com o presente estudo deve ser cuidadosa, pelas especificidades 

diferenciadas dos meios filtrantes. Os valores remoção da turbidez do meio filtrante e os valores máximo, médio, mínimo 

e do desvio padrão são demonstrados na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Valores Máximo, Mínimo, Médio, Desvio Padrão (DP) e de Remoção de turbidez do piloto. 

Meio Filtrante  Turbidez (UNT) 
 

Remoção (%) 
Água bruta Máx Mín Média DP 

         CAA  13,6 12,8 10,6 11,312 0,7523 22,05 

   Fonte: Autoria própria. 

 

O meio filtrante atingiu o mínimo valor de turbidez após 6 horas (10,6 UNT), o máximo valor foi encontrado na 

análise da amostra da primeira hora da carreira (12,8 UNT). O valor de turbidez médio obtido dentre as amostras 
analisadas foi de 10,6, o valor de DP demonstra variabilidade considerável entre os dados de turbidez pós filtração. Na 

Tabela 2 estão listados estudos que utilizaram o carvão ativado granular de caroços de açaí na adequação do parâmetro 

de turbidez. 
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Tabela 2: Remoção de Turbidez em estudos com carvão ativado de caroços de açaí. 

Pesquisadores 
Remoção (UNT) Remoção (%) 

CAA  _ 22 

    Pereira e Rodrigues 

(2013) 
3 _ 

Costa (2014) _ 32 

Sousa (2019) -- 40 

   Fonte: Autoria própria. 

Pereira e Rodrigues (2013) usaram carvão ativado de caroço de açaí no tratamento de água para consumo humano, 

ativado quimicamente com hidróxido de sódio e dispostos em filtros simples. Foram feitas análises pré e pós-filtração, 

onde avaliou-se a remoção de pelo menos 3 UNT. Costa (2014) estudou a aplicação dos caroços de açaí para a produção 

de carvão biológico por meio da pirólise sem adição de produtos químicos, para utilização como leito filtrante no processo 

de tratamento de água e efetuou análises pré e pós-filtração, o autor alcançou significativa remoção da turbidez, com 

eficiência de 32%. Por sua vez, Sousa (2019) obtiveram remoção de 40% da turbidez com CAA impregnados com NaOH 

e ZnCl2.  

O meio filtrante de CAA removeu, aproximadamente, 2 UNT. Apesar da remoção observada, o valor encontrado não 

atende ao limite estabelecido pela Portaria de Consolidação nº5 do Ministério da Saúde (2017), que é de 5 UNT para 

atender aos padrões organolépticos de potabilidade e 1 UNT para a água pós filtração lenta. Observa-se que, caso a 
carreira de filtração fosse realizada por um intervalo acima de 8 horas, o comportamento da turbidez efluente poderia ter 

uma redução mais significativa.  

 
Conclusão 

Produziu-se carvão ativado de caroços de açaí, impregnados com NaOH e calcinados a 300ºC, além de ser utilizado 

como material precursor de piloto de um piloto de filtro lento para a filtração de água bruta, visando adequar a qualidade 

da água de abastecimento para consumo humano, atestando sua eficiência através da verificação do parâmetro turbidez 

pós-filtração. 

A remoção parcial do parâmetro físico de turbidez, também foi identificada em outros estudos realizados com carvão 

ativado produzido pelo mesmo precursor (caroços de açaí). Ainda que o CAA produzido não tenha alcançado a remoção 
exigida pela Portaria de Consolidação nº5 do Ministério da Saúde, o carvão ativado de caroços de açaí apresenta-se como 

uma solução potencialmente eficiente para compor ou complementar o meio filtrante em tratamentos alternativos ou 

simplificados para comunidades consideradas isoladas ou rurais. Especificamente nesse estudo, o tempo de carreira de 

filtração não foi o suficiente para demostrar o potencial de remoção da turbidez pelo CAA.  

Trabalho futuros utilizando o mesmo material precursor, alterando etapas como a metodologia de ativação e 

carbonização, caracterização física, dimensões e configuração do piloto de filtro, carreira de filtração e análise laboratorial 

de parâmetros de qualidade e potabilidade da água, podem demonstrar de maneira incisiva, o real potencial do carvão 

ativado de caroço de açaí no tratamento de água para consumo humano. 
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