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RESUMO

A crescente busca por matéria prima, processos, e equipamentos menos impactantes ao meio ambiente juntamente com a evidente crise hídrica 
que ocorre nos dias atuais, faz com que o desenvolvimento de sistemas adsorventes para purificação de água torne-se uma opção cada vez mais 
viável. O objetivo desta pesquisa é a produção de adsorventes provenientes de materiais considerados resíduos, borra de café e folhas de 
Corymbia citriodora (Eucalipto Limão), sob a hipótese de que os materiais adsorventes produzidos sejam capazes de reter metais e outras 
impurezas da água. A metodologia aplicada foi de caráter qualitativo e quantitativo, onde foram utilizados café industrializado após seu preparo 
tradicional e a borra gerada foi separada para o experimento, e as folhas de Corymbia citriodora caídas ao chão e ambos os materiais passaram 
pelo seguinte processo: 1. Secagem: foram secos ao Sol por 24 horas, posteriormente secos em estufa a 110º C por 6 horas, macerados (quando 
necessário) e direcionadas ao forno mufla a 250º C por 2 horas. 2.Para o processo de ativação utilizou-se Hidróxido de Sódio (NaOH) a 0,1 mol/L 
com proporção de massa de 1/1 em relação ao material adsorvente obtido, essa mistura foi seca e direcionada para mufla a 250º C por 2 horas 
para finalizar a ativação. 3. Finalizada a produção do adsorvente foi preparada uma solução de Cloreto de Sódio (NaCL) e Oxido de Cálcio (CaO) a 
0,1 mol/L para testar a eficiência do adsorvente produzido.4. Para as análises físico química utilizou se os métodos quantitativos titulométrico de 
Mohr e o aparelho turbidimetro. Os resultados constataram uma redução significativa nos níveis de concentração de cloretos, após passar pelo 
adsorvente de folhas de eucalipto mediu-se 2925mg/L CL, e passando pelo de borra de café mediu-se 2340 mg/L CL, e os dois adsorventes em 
conjunto reduziram em 2048,82 mg/L Cl, que estes valores apresentam 60 % de redução com relação a amostra teste. A turbidez da amostra 
preparada foi de 40 NTU e após passar pelo adsorvente de folhas de eucalipto reduziu para 13,6 NTU, pela borra de café reduziu para 0,5 NTU e 
com os adsorventes combinados se manteve em 0,5 NTU. O estudo continua em desenvolvimento aguardando resultados do teste da morfologia 
dos adsorventes, o qual está sendo realizado em laboratório da instituição IPEN (Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear) onde será capaz de 
detectar os tipos de partículas que os adsorventes foram capazes de reter. Com o resultado das análises da morfologia dos adsorventes será 
possível apresentar imagens da microscopia onde será possível identificar os materiais neles retidos. Dessa forma, os adsorventes utilizados 
mostraram se eficazes em adsorver as impurezas da solução preparada.

Exatas e Engenharias

Engenharia Ambiental e Sanitária
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


