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RESUMO

O crescente desenvolvimento industrial tem gerado um acúmulo de resíduos sólidos e aumentado a preocupação da sociedade devido ao 
impacto ambiental causado por estes. A borra de café, que é a sobra após o preparo da bebida, ainda não tem um destino certo e com isso cria 
um problema de descarte, agravado pela grande quantidade gerada. Estimasse que seja gerado aproximadamente 480 kg de borra para cada 
tonelada de café produzido. Devido ao alto volume de resíduo gerado, os países produtores de café buscam cada vez mais inovações na forma de 
reciclar os resíduos obtidos em sua produção, por razões não somente ecológicas como também financeiras. O objetivo do presente trabalho foi 
incorporar e avaliar o efeito da incorporação de resíduo de borra de café propriedades tecnológicas da cerâmica vermelha, determinar a 
temperatura mais apropriada para queima e verificar a possibilidade de redução do gasto energético, no processo de sinterização, com a 
incorporação do resíduo. Para isso, foram preparados corpos de prova com pressão uniaxial a 20 MPa para queima a 850, 950 e 1050 °C, com 
incorporações do resíduo de 0; 1; 2; 3; 4 e 5 % em massa cerâmica, proveniente da região de Campos dos Goytacazes-RJ. Serão avaliadas as 
propriedades físicas e mecânicas dos corpos cerâmicos: retração linear, absorção de água e tensão de ruptura à flexão. A massa cerâmica  foi 
caracterizada por fluorescência de raios X e difração de raios X, e no caso do resíduo foi investigada a composição química elementar, o teor de 
carbono, o poder calorífico e seu comportamento térmico. Com essas análises  espera-se obter resultados que indiquem ser promissora a 
incorporação desse resíduo em cerâmica vermelha, espera-se que alta concentração de carbono não prejudique algumas propriedades da 
cerâmica como por exemplo a porosidade do material. Ainda espera-se que com o alto poder calorífico do resíduo borra de café proporcione uma 
grande possibilidade de economia de energia, para o processo de queima, associada à possibilidade de uma destinação para enormes volumes de 
passivo ambiental.
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