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Introdução 
A falta de um programa de gerenciamento ou de um tratamento prévio na maioria das instituições de ensino e 
pesquisa acarreta um descarte pouco consciente dos materiais residuais, por meio de pias dos laboratórios ou 
mesmo em lixos comuns. Em alguns casos, tem-se a geração de passivos ambientais expressivos, que vão se 
acumulando ao longo do tempo à espera de um fortuito tratamento (FIGUERÊDO, 2006). Frente a esses descasos 
vários pesquisadores vêm desenvolvendo técnicas para tratamento de resíduos de laboratório de ensino IFS. SILVA 
et al, (2013) relata que resíduos podem ser tratados por diversas  formas, mais a principal é por adsorção, este 
processo utilizado o emprego de carvão ativo ou biomassa. O carvão ativado pode ser de fácil obtenção a parir de 
qualquer material vegetal, por exemplo, borra de café com processo de pirólise, calcinação e ativação química 
(BRUM et al, 2011).  Frente ao exposto o presente estudo teve como objetivo tratar os resíduos gerados nas aulas de 
química experimentais em uma Instituição de Ensino superior, utilizando o procedimento de adsorção, utilizando 
carvão ativado oriundo de borra de café residual do próprio campus. 

Metodologia 
O carvão ativado foi obtido a partir da borra de café pelo método preconizado de Brum et al, (2011), e caracterizado 
por raios-X e FTIR. Foram coletados os residuos de aula de laboratório de química do campus do IFCE-CAMOCIM. 
(Frasco C1 – solução azul: Ni, Cu NiSO4; Frasco C2 – Solução alaranjada: contendo Cr(K2Cr2O7); Frasco C3 – 
solução roxa: contendo KMNO4 e Frasco C4 – solução amarela escura: contendo FeSO4, AgCl e HC). Os resíduos 
foram tratados com carvão  na proporção de 25g/150mL. Os resultados foram avaliados a partir da concentração 
medida antes e depois do processo de remoção dos cátions avaliados por UV-visível molecular. 

Resultados e Discussão 
Na figura 1(A) foi possível observar que as amostras apresentaram perfis alargados das reflexões típicas de material 
amorfo na análise de DRX, resultados semelhantes ao observado por BRUM et al, (2011). Para a figura 2(B) foi 
possível observar as vibrações em torno de 1600 e 1400 cm

-1
 existente na amostra de carvão ativado (CABRC), são 

referentes ao estiramento de ligações C-C e C=C de aromáticos, típicos de material carbonáceo (DE SALES et al, 
2015). Os Frascos 1, 2, 3 e 4 foram tratados pelo método de adsorção utilizando carvão ativado com adsorvente 
(figura C). Foi possível observar que na figura C1, C2 e C3, que todos esses resíduos apresentaram na faixa de 99 a 
95 % de remoção dos cátions e ânions. Apenas o resíduo do frasco contendo Ferro e prata em meio ácido (C4), 
demonstrou baixa remoção, com rendimentos de 23 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. (A) Difratograma de Raios –X da borra de café e do carvão ativado, (B) espectro de FTIR da borra de café e do carvão ativado obtido da 

borra de café residual.  Figura (C) Ensaio de adsorção do efluente de com carvão ativado: (C1) Resíduo de cobre e níquel, (C2) resíduo de 
dicromato, (C3) resíduo de permanganato e (C4) resíduo de ferro, prata e H+. Fonte: autor.

Considerações Finais 
O estudo revelou que o carvão ativado a partir da borra de café residual apresentou uma capacidade de remoção de 
metais presente em efluentes de aulas de laboratórios. O  teste de adsorção foi muito eficiente para os efluentes dos 
frascos C1,C 2 e C3, necessitando um  melhor estudo de tratamento para o efluente do frasco C4.  
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