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RESUMO

O carvão ativado é um material de carbono com uma porosidade bastante desenvolvida e essa pesquisa produzimos o carvão ativado através das 
folhas da Eucalipto Cidró (Corymbiacitriodora) com ativação em NaOH, no laboratório de Química da Estácio campus Santo Amaro. Na primeira 
fase da iniciação científica, obtivemos uma eficiência de remoção de turbidez em 90% e reduções significativas de alcalinidade e dureza, dando 
enfase em remoção de carbonato de cálcio, das amostras testadas e como obtivemos otimos resultados na primeira etapa, continuamos o 
trabalho de pesquisa com a proposta de visualizar as porosidades do carvão e dessa forma realizamos as análises da morfologia do carvão 
utilizando as técnicas de Microscópia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), que possibilitou a identificação 
e mapeamento dos elementos químicos presentes no carvão na segunda fase da iniciação científica. Nos resultados obtidos a análise de EDS 
indicou presença de carbono (C) e oxigênio (O) na composição do Eucalipto, nas ativações com NaOH através da técnica MEV verificou-se 
espaçamentos que possibilitam a absorção de partículas e através  do espectro de EDS/MEV constatou-se a presença de Ca, associado a 
incorporação de CaO, a presença de Na, que indica a absorção de NaOH e a presença de íons Cloretos, associada a incorporação do NaCl. As 
amostras apresentaram uma morfologia com características importantes quanto à incorporação de matrizes orgânicas e inorgânicas e a 
incorporação dos elementos utilizados para a ativação da amostra e para a variação do nível de turbidez e assim este estudo está na terceira fase 
da iniciação cientifica Estácio  com parceria com IPT, pois vamos fazer três análises no MEV, com amostras contento alta concentração de metais 
e alcalinidade, para uma avaliação do carvão ativado a partir de eucalipto e borra de café. As próximas etapas serão produzir mais amostras de 
carvão ativado e testes no MEV e EDS. A segunda fase do trabalho foi publicado na revista Dissertar, qualis capes B5 e pode se concluir com as 
imagens do MEV, que a porosidade do carvão ativado com NaOH, vem apresentando um excelente resultados com relação adsorção e esta 
pesquisa vem agregando aos alunos muitas habilidades e competências na área das engenharias.
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