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 A disposição de postes de eucalipto usados na distribuição de energia elétrica é considerada uma forma
potencial de contaminação ao meio ambiente, já que faz-se o uso de arsênio, cobre e cromo (CCA) a fim
de preservar a madeira. A disposição final destes postes deve ser controlada, tendo em vista a presença
de  metais  em  sua  composição.  Processos  de  conversão  termoquímica  podem  ser  uma  alternativa  de
disposição deste material no meio ambiente, já que mais de 70% dos metais contidos na madeira ficam
retidos  no  char.  A  adsorção  de  CO2  por  carvão  ativado  tem  sido  estudada  por  diversos  autores.  A
literatura  nos  mostra  algumas  vantagens  como  hidrofobia,  baixo  custo,  baixa  energia  de  regeneração,
insensibilidade  à  umidade,  tornando-o  competitivo  quando  comparado  à  zeolita  13X,  material  de
referência  na purificação de CO2.  Este trabalho tem como objetivo a produção e a  aplicação do carvão
ativado  produzido  a  partir  de  madeira  tratada  com  CCA  na  adsorção  de  CO2.  A  madeira  utilizada  nos
ensaios  foi  obtida  a  partir  de  postes  utilizados  na  distribuição  de  energia  elétrica  usados  por  20  anos,
concedidos pela empresa distribuidora de energia, CPFL. Primeiramente, a madeira foi pirolisada a 700ºC.
Posteriormente, o char foi impregnado com H3PO4 (85%) e o processo de impregnação conduzido por 2 h
à  agitação  constante  (150  rpm).  A  ativação  foi  conduzida  em  um  reator  tubular  de  leito  fixo  com
isotermas de 800 ou 900ºC, com fluxo de N2 (0.8 L min-1).  Quando a temperatura final foi alcançada, N2
foi  substituído  por  CO2  (0.8  L  min-1)  e  tempos  de  ativação  de  1,  2  ou  4  horas  foram  utilizados.  As
amostras de carvão ativado foram caracterizadas quanto ao rendimento,  área superficial  (BET),  volume
total de poro e o volume do microporos. As amostras também foram submetidas à análise de adsorção de
CO2  realizada  em  termobalança  a  25ºC.  A  menor  temperatura  de  ativação  apresentou  menor  área  de
superfície (581 m2/g) quando ativado por 4 horas, enquanto na temperatura de 900ºC, área de 1215 m2/g
foi  atingida.  Todas  as  amostras  apresentaram  tamanho  de  poro  menor  que  1  nm,  o  que  favorece  a
adsorção  de  CO2.   A  capacidade  de  adsorção  de  CO2  variou  de  70  a  83  mg/g.  A  presença  de  cromo e
cobre pode ter influenciado a adsorção. A rápida cinética de adsorção e dessorção mostrada pelo carvão
ativado produzido a partir  de madeira tratada com CCA torna esse material  interessante para sistemas
que operam em ciclos de curtos períodos.
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