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Resumo: O setor do saneamento no Brasil apresenta-se em uma situação delicada devido o país
deter  de  enormes  proporções,  ineficiência  na  gestão  pelo  poder  público  e  a  desinformação  da
população. Tal fato leva a população local a encontrar saídas para a obtenção de água e descarte
dos  seus  esgotos,  no  entanto,  muitas  vezes  essas  medidas  não  seguem  os  padrões  construtivos
estabelecidos  em  normas.  Estudou-se  as  águas  subterrâneas  do  Bairro  Canudos  (Belém-Pa),
submetendo-as a filtração com três filtros de carvão ativado comercial, com objetivo de atenuar a
problemática  da  má  qualidade  das  águas  de  forma  barata  e  prática.  As  águas  subterrâneas
encontram-se  com  característica  ácida,  cor  e  turbidez  acima  do  permitido  pela  Portaria  2.914
(BRASIL, 2011), além dos altos teores de ferro. O nitrato encontra-se em altas concentrações (16
mg/L). De forma geral os três filtros foram eficientes na melhora da qualidade física e química, em
destaque o Filtro 3 para a redução de nitrato. No entanto através dos escores multivariados o Filtro 2
foi selecionado como o mais eficiente, por ter apresentado melhor desempenho nas outras variáveis.
Os dez melhores escores estão de acordo com os padrões de potabilidade, mostrando que a técnica
multivariada é eficaz para a seleção dos filtros e classificação das águas. Portanto, a utilização dos
filtros se mostrou eficaz para a remediação das águas subterrâneas.

Palavras-chave: Águas  subterrâneas,  Região  Amazônica,  Carvão  ativado,  Análise  Multivariada,
Tratamento. 
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SELECTION OF ACTIVATED CARBON FOR THE TREATMENT OF
POLLUTED GROUNDWATER THROUGH MULTIVARIATE

TECHNIQUES IN AMAZON

Abstract:  The sanitation area in Brazil  is  a delicate case,  because the country has an enormous
proportion, inefficient management by the government and disinformation of the population. This lead
to the local people to find solutions to achieve water and dispose of their sewage, however, often these
measures do not follow the constructions standards set in some regulations. The object of study was
the groundwater of Canudos (Belém-Pa), subject them to filtration with three commercial activated
carbon filters, in order to minimize the problem of poor water quality of the practical and cheap way.
The groundwater has acid characteristics, turbidity and color above permitted by Ordinance 2.914
(BRASIL, 2011), because of high total iron concentrations. Nitrate was found at high levels (16mg/L).
The generally the three filters were effective in improving the physical and chemical quality, the Filter
3 was the best to reduce the nitrate rates. However, through multivariate scores the Filter 2 was
selected as the most efficient for the best performance on all of variables. The top ten scores are in
accordance with the  potability  standards,  showing that  the  multivariate  technique is  effective  for
selection of filters. Therefore, the use of filters is effective for the improves quality of groundwater.

Keywords: Groundwater, Amazon Region, Activated Carbon, Multivariate Analysis, Treatment.

1. INTRODUÇÃO

O setor do saneamento no Brasil apresenta-se em uma situação delicada devido o país
deter  de  enormes  proporções,  ineficiência  na  gestão  pelo  poder  público  e  a  desinformação  da
população. A problemática é ainda mais agravante na Região Amazônica do Brasil, principalmente no
estado do Pará, que segundo o Portal Trata Brasil tem três de seus maiores municípios nas últimas
colocações  no  Ranking  do  Saneamento  do  país,  sendo  eles:  Santarém  (91°),  Belém  (97°)  e
Ananindeua (99°) (ITB, 2015).

Com algumas regiões do estado contando com praticamente nenhum saneamento, muitas
vezes precária, os moradores são obrigados a encontrar formas alternativas de captação de água, como
escavando poços tubulares, e construção de fossas e tanques sépticos, para se afastarem das águas
servidas com dejetos (PROSAB, 2009). Como essas construções tratam-se de obras de engenharia, é
necessário que a sua construção seja acompanhada por engenheiros especializados seguindo as normas
técnicas de construção, como a NBR 13.969, que trata sobre o projeto, construção e operação de
tanques sépticos (ABNT, 1997),  entre outras.  No entanto,  na maioria  dos casos, as obras não são
realizadas de forma adequada e, por fim, acabam se tornando pontos de carga poluidora potencial,
sendo uma atividade que poderá vir a alterar a qualidade do solo, ar e águas subterrâneas (PINHEIRO
et al, 2005).

Há várias pesquisas na Região de Belém que apontam possíveis pontos de contaminação
dos lençóis freáticos devido a fossas negras (CABRAL et al, 2006; Matta et al, 2010; TAVARES et
al,  2015;  FERREIRA et  al,  2015).  A ingestão de águas contaminadas,  principalmente  pelo ânion
nitrato,  causam sérios danos à saúde humana como a oxidação da normal  Hb para  metHb,  o que
ocasiona deficiência no transporte de oxigênio para os tecidos e órgãos, condição conhecida como
metahemoglobinaemia (WHO, 2011). 

Com o objetivo de propor uma ação mitigatória  à poluição de águas subterrâneas na
região, foi realizado o estudo de caracterização/remediação das águas subterrâneas do Bairro Canudos
mediante o uso diferentes filtros de carvão ativado.



2. MATERIAIS E MÉTODOS

Escolheu-se  como  zona  de  estudos  o  Bairro  Canudos,  mais  precisamente  a  região
Jabatiteua, localizada na zona sul de Belém. O local apresenta proximidades com os maiores bairros
da cidade, Guamá e Terra Firme, além da garagem de uma conhecida linha de ônibus, situada próxima
ao local.  Foram escolhidos dois pontos de coleta, distando 30 metros  entre si,  com características
semelhantes,  como  a  alimentação  de  água  para  residências,  profundidade  próxima  a  20  metros,
constante utilização desde o seu perfuramento, com proximidades a fossas e ambas construções foram
realizadas sem o acompanhamento de um técnico capacitado.

Realizou-se o acompanhamento dos poços por um período de 5 meses, tendo início no dia
03/12/2015 a 01/04/2016. A coleta procedeu da seguinte maneira: utilizou-se a torneira mais próxima
a saída da bomba de sucção,  deixando-se a torneira aberta por um período de 1 minuto para em
seguida  as  amostras  serem  coletadas  em  frascos  de  polietileno,  previamente  autoclavadas  e
esterilizadas,  com capacidade de 1 litro.  As amostras foram filtradas  in situ,  tal  fase procedeu da
seguinte forma: descartou-se os primeiros 200 mL, água de lavagem do filtro, o restante foi coletado e
armazenadas em frascos de polietileno,  tal  procedimento foi  repetido para os três filtros em cada
ponto. Os filtros comerciais de carvão arvidado podem ser vistos na Figura 01.

Figura 01 – Três diferentes filtros de carvão ativado comerciais utilizados na filtração das águas
subterrâneas do Bairro de Canudos, Belém-Pa.

Fonte: Autores, 2016.

Posteriormente,  as  amostras  foram  acondicionadas  em  caixas  isotérmicas,  com
temperatura  de  ±4°C,  e  encaminhadas  ao  Laboratório  Multiusuário  de  Tratabilidade  de  Águas
(LAMAG)  de  responsabilidade  do  Grupo  de  Estudos  em  Gerenciamento  de  Águas  e  Reuso  de
Efluentes (GESA) da Universidade Federal do Pará (UFPA), o mesmo processo foi realizado durante
os 5 meses de coleta. 

O método de coleta e preservação de amostras seguiu a metodologia proposta no Guia de
Coleta e Preservação de Amostras de Águas da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do
Estado de São Paulo (CETESB,  2011).  As análises  laboratoriais  foram determinadas as  seguintes
variáveis: pH, alcalinidade total (AT), cor aparente (CA), turbidez, nitrato, ferro total, cloreto, dureza
total.  Os  métodos  analíticos  seguiram  o  que  é  recomendado  pelo  Standard  Methods  for  the
Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998). 

Inicialmente montou-se uma matriz 30x4, trinta observações e 4 parâmetros chaves, com
os dados das águas subterrâneas que foram submetidas à remediação (filtragem em carvão ativado)
para  serem submetido  à  Análise  de  Componentes  Principais  (ACP)  via  matriz  de  correlação,  os
parâmetros  selecionados foram pH, turbidez,  nitrato e  ferro total.  Tais  variáveis foram escolhidas
devido serem indicadoras de impacto tanto por parte do esgotamento sanitário, (nitrato) e presença de
sólidos grosseiros (turbidez), e pelas características geológicas do Estado do Pará (ferro e pH). 



No entanto, tais variáveis possuem diferentes unidades de medidas, necessitando utilizar
ACP  via  matriz  de  correlação,  que  irá  fazer  a  padronização  dos  dados  evitando  assim qualquer
inconsistência multivariada (MINGOTI, 2013). Para efeito de avaliação e distribuição de importância,
foram considerados os valores das componentes principais acima de 0,500, em módulo, assim como
foi adotado por Moura  et al (2010) e Hair (1998). Posteriormente, utilizou-se a técnica de escores
multivariados para a ordenação e seleção do melhor filtro comercial, sendo que nesse caso, quanto
menor o valor do escore mais eficiente foi o filtro. Com o intuito de facilitar a visualização atribuiu-se
classificações  para  os  valores,  sendo  eles:  escore<-3,27  =  excelente;  -3,27<escore≤-0,42  =  bom;
-0,42<escore≤4,63 = ruim; escore>4,63 = péssimo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Posteriormente, a fase de coleta e filtragem, deu-se início a caracterização das amostras.
Os resultados podem ser observados na Tabela 01. Nota-se que a água bruta possuí características
ácidas,  cor  aparente  e  turbidez  elevadas  (28,3  uC  e  15,4  uT),  provavelmente  devido  a  alta
concentração de ferro nela presente (3,7 mgFe/L). Os teores de nitrato estão elevados (26 mgNO 3

-/L),
se comparados com o que é recomendado pela Portaria n° 2.914 do Ministério da Saúde (BRASIL,
2011). As variáveis dureza total, cloreto e alcalinidade total apresentaram valores discretos.

Tabela  01 – Caracterização da água subterrânea do bairro de Canudos e  da água tratada em
diferentes filtros.

Variáveis Unidade n
ÁSB ÁSF1 ÁSF2 ÁSF3

Média+DP Média+DP Média+DP Média+DP
pH - 10 5,5±0,6 5,9±0,9 6,5±1,2 7,2±1,4

Alcalinidade T mg CaCO3/L 10 16,1±17,5 29,8±17,1 50,1±41 69,8±20,4
Cor A uC 10 28,3±56,5 7,8±6,5 8,8±8,5 6,3±7,3

Turbidez uT 10 15,4±37,7 2,3±1,6 1,7±1,3 1,1±0,9
Nitrato mg NO3

-/L 10 16,0±5,2 10,7±4,1 6,1±4,9 6,8±3,6
Cloreto mg Cl-/L 10 22,7±17,9 24,5±12,5 24,9±13,0 23,6±9,6

Dureza T mg CaCO3/L 10 26,8±15,3 20,4±10,6 29,3±21,7 33,9±27,2
Ferro T mg Fe/L 10 3,7±2,6 0,6±1,4 0,1±0,3 0,1±0,1

Fonte: Autores, 2016

ÁSB:  água  subterrânea  bruta;  ÁBF1:  água  subterrânea  filtrada  no  filtro  1;  ÁBF2:  água
subterrânea filtrada no filtro 2; ÁBF3: água subterrânea filtrada no filtro 3.

Após a filtração da água subterrânea nos três filtros foram obtidos resultados positivos no
pH e alcalinidade total, devido a capacidade do carvão ativado na liberação de sais. O aspecto físico
também foi positivo, reduzindo consideravelmente a cor e a turbidez, um fator responsável foi que
todos os filtros apresentam uma camada filtrante com abertura de 15µm, retendo grande parte dos
sólidos contidos na água, outro fator foi devido a redução do ferro total, que quando oxidado deixa um
tom escuro na água. Houve uma grande redução no teor de nitrato, ficando somente o filtro 1 com
valor médio acima do que é recomendado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). As variáveis
dureza total e cloreto não apresentaram grandes alterações. A seguir na Figura 02, é apresentado o
box-plot referente as concentrações de nitrato tanto na água subterrânea bruta quanto na tratada.



Figura 02 – Box-plot referente as concentrações de nitrato nas águas subterrâneas bruta e filtradas
do bairro Canudos, Belém-Pa.

Fonte: Autores, 2016.

Segundo  o  box-plot  acima,  nota-se  a  redução  das  concentrações  de  nitrato  com  a
utilização dos filtros de carvão ativado. A água subterrânea bruta apresenta valor máximo de 26 mg/L,
mediana de 15,3 mg/L e mínimo de 8,1 mg/L. Os três filtros tiveram valores máximo próximos a 15
mg/L. Os Filtros 2 e 3 são os mais eficientes, no entanto, o Filtro 3 apresenta menor amplitude de
concentrações, tendo as maiores concentrações contidas entre o 2° e 8°quartil, dando um aspecto mais
compacto ao gráfico, enquanto o Filtro 2, apresenta um gráfico mais abrangente. Do ponto de vista da
redução de nitrato o Filtro 3 foi o mais eficiente. Logo abaixo, na Figura 03, é apresentado o box-plot
referente aos valores de pH na água subterrânea bruta e filtrada.

Figura 03 - Box-plot referente aos valores de pH nas águas subterrâneas bruta e filtradas do bairro
Canudos, Belém-Pa.

Fonte: Autores, 2016

De acordo com o gráfico acima nota-se o caráter ácido das águas subterrâneas do Bairro
Canudos, tendo mediana correspondente a 5,7. Após o tratamento com os filtros de carvão ativado,
notou-se que há um aumento dos valores mínimos e máximos, para os três filtros, além da amplitude
dos gráficos. As medianas dos Filtros 1, 2 e 3, foram, 6,1, 6,8 e 7,4, respectivamente, nota-se grande
aumento da qualidade das águas tendo a tendência a neutralidade, sendo destaque o Filtro 3, que já
tem características básicas.



De um modo geral os três filtros apresentaram aspectos positivos para o tratamento das
águas subterrâneas. No entanto, torna-se tarefa árdua apontar qual é o mais eficiente, por isso utilizou-
se  a  Análise  de  Componentes  Principais  (ACP)  via  matriz  de  correlação,  das  variáveis  mais
significativas (pH, ferro total, nitrato e turbidez). Os resultados são apresentados na Tabela 02. 

Tabela 02 – Resultados da Análise de Componentes Principais via matriz de correlação das águas
subterrâneas do Bairro Canudos, Belém-Pa.

Variáveis CP1 CP2 CP3 CP4
pH 0,138 -0,701 0,698 -0,047

Turbidez 0,689 -0,045 -0,228 -0,686
Nitrato 0,133 0,710 0,678 -0,138

Ferro Total 0,699 0,048 -0,042 0,713
Autovalor 1,672 1,227 0,696 0,353

Significância (%) 41,8 31,9 17,4 8,8
S. Acumulada (%) 41,8 73,7 91,2 100,0

Fonte: Autores, 2016

Com ACP via matriz de correlação foram obtidas 4 componentes principais (CP), dando
um total de 100% de significância acumulada. No entanto, só foram consideradas as CP1 e CP2, que
juntas explicam 73,7% da variância total da análise. A CP1 teve significância de 41,8% e variáveis
com pesos significantes a turbidez e o ferro. Tal componente representa a influência causada pelo
parâmetro ferro na alteração das características físicas das águas. A CP2 apresentou significância de
31,9% e as suas variáveis destaque foram pH e nitrato. Essa componente é uma representação química
das águas, tanto do ponto de vista das suas concentrações do cátion H+, e do nitrato como uma forma
de poluição de componentes nitrogenados, nesse caso possivelmente por fossas negras.

As Componentes Principais são variáveis que não podem ser medidas de forma direta,
utiliza-se os escores para a análise estatística dos dados ou para a sua ordenação (MINGOTI, 2013).
Nesse caso para a ordenação dos filtros que apresentaram um melhor desempenho. Para a elaboração
dos escores multivariados foi utilizada a CP2, por apresentar duas variáveis químicas em destaque, pH
e o  nitrato.  A seguir,  na  Tabela  03,  são  apresentados  os  10  primeiros  escores,  para  se  provar  a
eficiência do método para a seleção de filtros com maior eficiência.

Tabela 03 – Escores multivariados da água subterrânea filtrada em filtros comerciais de carvão
ativado.

Escores Classific Filtros pH AT CA Turb NO3
- Cl- DT FT

-4,80 Excelente F2 8,33 148,75 12,00 3,07 1,60 7,30 55,21 0,26
-4,39 Excelente F2 6,75 26,25 5,00 3,49 0,70 6,70 26,69 0,04
-4,15 Excelente F3 6,07 90,00 2,00 0,81 0,20 22,60 42,56 0,02
-3,17 Bom F2 7,40 74,17 2,00 0,97 2,90 21,00 19,02 0,04
-2,90 Bom F3 9,34 96,25 4,00 0,93 5,20 14,10 57,17 0,01
-2,82 Bom F2 7,41 60,00 14,00 1,00 3,40 21,30 11,61 0,14
-2,12 Bom F2 7,13 28,00 6,00 3,90 4,30 23,50 11,16 0,02
-1,82 Bom F2 5,75 55,83 11,00 1,35 3,20 28,00 48,20 0,04
-1,74 Bom F3 9,16 96,25 9,00 3,32 6,80 7,70 62,40 0,09

Fonte: Autores, 2016

Na tabela acima foram apresentados somente 10 escores. Nota-se que quanto menor o
escore maior a qualidade da água subterrânea, os 10 primeiros escores apresentaram valores de nitrato
abaixo  de  10  mg/L,  pH com tendências  a  neutralidade,  ferro  total  abaixo  de  0,3  mg/L,  como  é



recomendado pela Portaria 2.914 (BRASIL, 2011). Além da alta qualidade aparente da água, com
valores  de  turbidez  e  cor  aparente  abaixo  do  que  é  o  Ministério  da  Saúde  estabelece  para  a
potabilidade (BRASIL, 2011).

Nota-se que entre os 10 melhores escores só são encontrados os filtros comerciais 2 e 3,
mostrando que o filtro 1 não acompanhou o desempenho dos demais. O Filtro 2 ocupa a primeira e a
segunda posição e, aparece seis vezes entre os 10 escores e o Filtro 3 aparece quatro vezes. Portanto,
tratando-se de eficiência, o Filtro 2 foi o mais eficiente. A título de ilustração o escore também foi
aplicada  as  águas  subterrâneas  brutas,  na  Figura  04  é  apresentado  o  gráfico  comparativo  das
eficiências.

Figura  04  –  Gráfico  de  barras  da  classificação  através  de  escores  multivariados  da  água
subterrânea bruta e filtrada do Bairro Canudos, Belém-Pa.

Fonte: Autores, 2016
Analisando-se a figura acima, é possível notar a redução de 50% das águas classificadas

como  péssimas  e  de  13%  das  nomeadas  como  ruins.  Além,  disso  as  águas  após  a  filtração  se
distribuíram de uma forma mais igual, tendo-se 10% excelentes, 30% boas, 23% médias, 17% ruins e
20% péssimas. As águas consideradas excelentes e boas estão dentro do padrão de potabilidade do
Ministério da Saúde (BRASIL, 2.914), águas médias apresentam faixa de pH ácido, fora do padrão e
as águas classificadas como ruins e péssimas estão com fora dos padrões de nitrato, cor aparente,
turbidez, pH e ferro total. Tais fatos, reiteram a eficiência da utilização dos escores multivariados para
a classificação de águas e seleção de filtros através da sua eficiência.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatou-se que as águas subterrâneas do Bairro Canudos, mais precisamente na região
Jabatiteua, estavam apresentando um quadro de poluição durante o tempo de estudo, devido a elevados
índices  de nitrato.  Para  os  moradores  locais  poderem usufruir  sem riscos  da água é  necessário a
realização de algum tipo de tratamento.

A utilização de três filtros comerciais, como uma forma prática e barata para o tratamento
das águas subterrâneas,  se  mostrou  eficiente.  Do ponto de vista  univariado o Filtro  3 apresentou
melhor eficiência na redução de nitrato e na correção do pH, dando a água características básicas. No
entanto, não se pode selecionar o filtro como o melhor sem considerar as outras variáveis envolvidas
no estudo. Por isso utilizou-se o método de seleção através dos escores multivariados, o qual mostrou
que o Filtro 2 e 3 apresentaram uma boa eficiência. Com destaque especial para o Filtro 2 que pode ser
considerado o melhor entre os três filtros em relação aos estudados e, o Filtro 1 pode ser considerado o
pior, sendo que nem consta entre os 10 melhores escores.

A utilização de técnicas de estatística multivariada como forma de seleção e classificação
de  padrões  de  qualidade  da  água,  se  mostrou  eficiente.  Um fato  que  comprova  é,  que  as  águas
classificadas como excelente e boas tiveram resultados aceitáveis do ponto de vista físico-químico
para  o  consumo  humano,  segundo  os  padrões  de  potabilidade  estabelecidos  pela  Portaria  2.914



(BRASIL, 2011). No entanto, vale ressaltar, que não foram realizados o estudo da eficiência do ponto
de vista microbiológico, logo, não se recomenda o consumo sem a desinfecção dessas águas.
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