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 A indústria coureira é um setor forte e fundamental para a economia brasileira. A exportação do couro
cresce mesmo com a indústria vivendo grandes desafios na atualidade. No primeiro semestre de 2016 o
Estado do Rio Grande do Sul teve destaque sendo o maior exportador de couro brasileiro. Todavia, o setor
apresenta uma elevada geração de resíduos sólidos industriais. Grande parte dos resíduos do setor são
considerados  perigosos  devido  à  presença  do  Cromo  (III)  utilizado  no  curtimento  das  peles.  O  objetivo
deste  trabalho  é  a  produção  de  um  carvão  ativado  a  partir  de  um  resíduo  sólido  (serragem  de
rebaixadeira)  da  indústria  Coureira.  O  referido  carvão  ativado  deve  ter  capacidade  (qualidade)  para  a
separação do dióxido de carbono (CO2). A partir disto, o referido carvão ativado poderá ser utilizado para
a  produção  de  biometano  a  partir  da  remoção  do  CO2  presente  no  biogás  (CO2/CH4)  produzido  em
sistemas de digestão anaeróbia. O gás produzido no processo de ativação (rico em CO) pode ser utilizado
para a produção de hidrogênio segundo a reação (Water  Gas Shift  reaction).  CO + H20 ⇌ CO2 + H2 A
produção  do  carvão  ativado  foi  conduzida  em  duas  etapas  distintas:  pirólise  em  um  reator  piloto  com
rosca  transportadora  (screw reactor)  e  ativação  em um reator  de  leito  fixo.  O  reator  de  pirólise  (screw
reactor)  foi  alimentado  com  3  kg  de  resíduo  de  couro.  Os  ensaios  foram  realizados  à  temperatura  de
450ºC.  O  char  foi  coletado  após  o  resfriamento  do  reator  até  temperatura  ambiente.  Posteriormente,
procedeu-se a desmineralização do char, utilizando-se solução de HCl (3 mol/L) e agitador orbital a 120
rpm e temperatura ambiente por 24 horas. A ativação foi conduzida em um reator tubular vertical de leito
fixo. O reator foi alimentado com aproximadamente 300 g do char produzido no processo de pirólise. O
reator  é  inertizado  através  do  escoamento  (0,8  L.min-1)  de  dióxido  de  carbono  (CO2)  por
aproximadamente 20 minutos. Após a inertização do reator é iniciado o aquecimento até a temperatura
final  (900ºC)  a  uma  taxa  de  aquecimento  de  5ºC/min.  Após  atingida  a  temperatura  final,  diferentes
tempos  de  isoterma  foram  avaliados  (1,  2,  3,  4  e  6  horas).  O  carvão  produzido  nas  condições  ótimas
(900°C com isoterma de 6 horas) foi avaliado quanto à área superficial e tamanho de poro por meio da
análise de BET (Brunauer, Emmett and Teller). Estimativas indicam que o método de Langmuir é a mais
adequado para descrever materiais micro porosos, desse modo, utilizou-se a equação de Langmuir para
definir  a  maior  área  superficial  obtida.  A  área  superficial  e  o  tamanho médio  de  poro  foram de  1492,9
m²/g (isoterma de Langmuir) e 20 Å, respectivamente.
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