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ÁGUAS RESIDUAIS (EFLUENTES)

É clara a necessidade de água limpa para manter um ambiente de vida saudável e seguro. 
Um fator que influencia a viabilidade do sistema hídrico da Terra é a necessidade de 
remover impurezas das águas residuais antes de descarregá-las ou, preferivelmente, 
reutilizá-las. O carvão ativado desempenha um papel vital para a remoção de produtos 
orgânicos biorresistentes da água residual municipal, efluentes industriais, água subterrânea 
contaminada e lixiviação de aterros. A Cabot Norit Activated Carbon pode ajudá-lo a encontrar 
a solução melhor, mais eficiente e ambientalmente eficaz para as suas necessidades de 
tratamento de efluentes.

O CARVÃO ATIVADO PRESERVA  
O AMBIENTE



O carvão ativado é um material poroso 

composto principalmente de carbono 

elementar modificado para ter uma grande 

área superficial interna, normalmente entre 

500 m2/g até 1500 m2/g, e está disponível  

em duas formas:

   Carvão ativado em pó (CAP):  

granulometria de 1 µm a 150 µm

   Carvão ativado granulado (CAG): 

granulometria de 0,5 mm a 4 mm



Devido à sua grande área e química de superfície específica, o carvão ativado pode adsorver 
da água grandes quantidades de poluentes orgânicos dissolvidos dentro de seus poros 
internos. Uma regra geral para determinar quão bem o composto será adsorvido é quanto 
mais hidrofóbico (ou menos hidrossolúvel), mais adsorvível o composto.

COMO FUNCIONA O  
CARVÃO ATIVADO?

Adsorbabilidade Exemplos de compostos

Muito boa naftaleno, bisfenol-A, estradiol

Boa benzeno, fenol, tetracloroetileno

Moderada clorofórmio, monocloroetano

Ruim diclorometano

Muito ruim metanol, acetona
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Em geral, para remover compostos 

biodegradáveis e sólidos suspensos de 

águas residuais, utilizam-se métodos 

de tratamento como biotratamento, 

clarificação e filtração mecânica. Utiliza-

se o carvão ativado principalmente para 

fins de polimento. A posição do CAP ou 

CAG no processo é descrita abaixo.

A melhor opção – CAP ou CAG – é 

determinada caso a caso. A tabela 

resume as principais características  

de cada produto.

CAP E CAG –  
QUAL É A DIFERENÇA?

Águas servidas  
(pré-tratadas)

CAP + lodo ativo  
ou MBR

Descarga ou reúso?

Tratamento  
biológico aeróbico

Necessidade de  
pós-tratamento?

Tratamento  
fisicoquímico,  

p. ex., CAG

Tratamento  
biológico  

anaeróbico?
Biodegradável?

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM SIM

SIM

SIM

Altamente concentrado?

Cargas de choque?  
Problemas de espuma?  

Compostos voláteis/ 
inibidores não  

biodegradáveis?

Água

Processo

Seleção

Descarga ou reúso?

CAP versus CAG no tratamento de águas residuais

CARACTERÍSTICA CAP CAG

Atinge baixo nível de  
concentração residual

Carregamento atingível

Envolve custos de capital

Regeneração possível

     razoável/boa 
     muito boa



A filtração com CAG é um processo 

de tratamento robusto para remover 

compostos orgânicos dissolvidos não 

biodegradáveis e reduzi-los a níveis 

muito baixos. Para uma eficiência 

otimizada, normalmente utilizam-se de 

2 a 3 filtros em série, com a aplicação 

do princípio do leito pseudomóvel (ou 

gira-gira). Uma vantagem importante 

do processo CAG é a possibilidade 

de regenerar o carvão esgotado, 

normalmente por reativação térmica, 

solução essa ambientalmente eficiente 

e econômica. A Cabot oferece serviços 

de reativação térmica em inúmeras 

instalações no mundo todo.

Grandes vazões (> 5 m3/d a 10 m3/d)

Para grandes vazões, aplicam-se vasos 

de filtro permanente ou filtros móveis. 

A série de filtros móveis Norit AQUA# 

reduz a necessidade de manipulação do 

CAG no local e proporciona uma solução 

muito atraente para projetos temporários. 

A Cabot pode ajudá-lo a selecionar um 

processo de tratamento apropriado para 

atingir uma vida útil do leito mais longa.

Pequenas vazões (< 1 m3/d a 5 m3/d)

Para pequenas vazões, estão disponíveis 

pequenos filtros transportáveis 

dedicados – filtros Norit LiquidPURE®. 

Aqui, a cadeia de tratamento total deve 

ser a mais simples possível.

CARVÃO ATIVADO GRANULADO

Reativação versus CAG 
novo: emissão 80 % mais 
baixa de CO

2
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Quando se aplica o CAP, este é 
normalmente misturado com biolodo, quer 
num sistema de lodo ativo convencional 
ou num biorreator de membrana (MBR). 
Os benefícios do uso do CAP, em 
comparação ao tratamento convencional 
com lodo ativo, incluem maior eficiência 
de remoção, melhor estabilidade do 
processo, redução da formação de 
espuma e melhores características  
de decantação do lodo.

Alternativamente, aplica-se o CAP 

em combinação com um estágio 
de coagulação/floculação. O CAP é 
incorporado nos flocos, dessa forma 
sendo separado simultaneamente com 
os flocos. O CAP é dosado em grandes 
volumes a partir de um silo de granel ou 
sacos de granel. Para volumes menores, a 
Cabot oferece soluções alternativas, como 
grânulos dispersáveis em água (produtos 
Bentonorit), CAP umectado ou sistemas de 
dosagem dedicados (“Porta-PAC”).

CARVÃO ATIVADO EM PÓ



TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAL 
NA PRÁTICA
Águas residuais industriais

Em setores como refinarias de petróleo 

e instalações químicas, produz-se água 

residual com uma gama de produtos 

orgânicos, corantes, compostos 

fenólicos e organoclorados. Aplicam-

se na prática tanto processos à base 

de CAG como de CAP, dependendo da 

composição geral da água servida e 

das metas de tratamento, inclusive o 

possível reúso da água.

Águas pluviais e de extinção  

de incêndio

As fábricas de produtos químicos, 

refinarias de petróleo e locais de 

armazenamento de produtos químicos são 

equipados com instalações para coleta 

de água originada de chuva, operações 

de limpeza e – no caso de acidentes 

com fogo – de extinção de incêndios. Os 

contaminantes estão diretamente ligados 

às atividades do local. Especificamente, 

para água usada para apagar incêndios, 

deve-se levar em conta a presença 

de retardadores de chama e agentes 

antiespumantes. Nesse caso, aplica-se a 

filtração com CAG, normalmente baseada 

em unidades de filtro móvel.

Lixiviado de aterros sanitários

A água coletada de locais de descarte 

de lixo contém altos níveis de impurezas 

orgânicas. Normalmente, aplica-se o  

CAG como um estágio de polimento  

para remover frações biorresistentes  

de DQO (demanda química de oxigênio)  

e AOX (halogênios orgânicos adsorvíveis) 

do lixiviado líquido. O CAG esgotado é 

termicamente reativado e reutilizado 

nessa aplicação.
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Águas residuais municipais

As técnicas convencionais de 

biotratamento e clarificação não 

removem suficientemente os compostos 

orgânicos dissolvidos, como resíduos 

de medicamentos, hormônios, ftalatos 

e pesticidas das águas residuais 

municipais. Inúmeros desses compostos, 

EDC (compostos disruptores endócrinos), 

afetam o sistema endócrino de humanos 

e animais. Impulsionados pela 5a Diretiva 

Quadro da Água, as soluções baseadas 

tanto em CAG como em CAP estão 

recebendo interesse crescente para 

essa aplicação na UE. 

Água subterrânea contaminada

A água subterrânea pode estar 

contaminada por uma série de 

produtos orgânicos, que normalmente 

incluem solventes clorados, HAP 

(hidrocarbonetos poliaromáticos), 

fenóis, óleo mineral, benzeno, tolueno e 

cianetos. Tradicionalmente, purifica-se 

a água subterrânea com CAG de acordo 

com o “princípio de bombear e tratar”. 

Os novos avanços para tratar água 

subterrânea se baseiam em tratamento 

subterrâneo, inclusive o processo de 

funil e comporta.

Reúso de água

As águas residuais como fonte para água 

utilizável oferecem uma perspectiva 

totalmente diferente. Essa aplicação 

está emergindo à medida que as 

fontes de água natural estão ficando 

mais escassas. Os exemplos incluem 

o uso de “água residual purificada” 

para processos industriais, irrigação 

e infiltração no solo. O carvão ativado 

desempenha um papel vital na remoção 

de compostos orgânicos dissolvidos, 

dependendo das impurezas presentes 

nas águas servidas e da qualidade de 

água exigida.

Usina de tratamento  
de águas residuais

Osmose reversa

Ultrafiltração

Eletro-Desionização

Filtração biológica  
por carvão ativado

Cogeração de calor/energia



Pluma

Parede do funil

Cascalho

Meio reativo

Embalagem e manuseio

A Cabot fornece produtos em sacos 

de 50 L, big bags de 1 m3 ou 2 m3 

(contêineres intermediários a granel 

flexíveis) ou em vagões-tanque a granel. 

Para o manuseio e comissionamento 

de produtos Cabot, estão disponíveis 

boletins técnicos.

Sistemas

A Cabot está à disposição para 

orientar os clientes sobre a seleção 

de equipamentos apropriados para 

dosagem de CAP. Para aplicações 

de CAG, fornecem-se equipamentos 

dedicados:

  Colunas-piloto (50 L de CAG):  

para testes in situ

  Filtros Cabot LiquidPURE:  

para tratamento de pequenas  

vazões ou testes-piloto

  Norit AQUA#50 e AQUA#60:  

unidades de filtro móveis, que  

são de instalação rápida e simples

Suporte para aplicações

Além de selecionar um tipo de carvão 

ativado, é importante assegurar um uso 

correto e otimizado. A Cabot dá suporte 

ativo aos clientes quanto à aplicação 

correta de nossos produtos. Nossos 

especialistas em aplicação têm prazer em 

compartilhar sua extensa experiência no 

campo de tratamento de águas residuais. 

Exemplos de nossa assistência incluem:

  Seleção de tipos apropriados de carvão 

ativado

  Configuração e execução de testes-piloto

  Otimização do tipo e nível de dosagem 

de CAP

  Desempenho/otimização de custo de CAG

  Manuseio do carvão ativado e 

comissionamento do filtro

  Análise de amostras de CAP e CAG

  Estudos de reativação de CAG

Barreira reativa permeável

Funil e comporta:  
Purificação de água  
subterrânea in loco  
no próprio aquífero

PRODUTOS, SERVIÇOS  
E SUPORTE DA CABOT

ÁGUAS RESIDUAIS (EFLUENTES)



Cabot: “purificação para a vida”

Fundada em 1918, a Cabot Norit Activated 

Carbon é a maior e mais experiente 

produtora mundial de carvão ativado, 

utilizado para remover poluentes, 

contaminantes e outras impurezas da 

água, ar, alimentos e bebidas, produtos 

farmacêuticos e outros líquidos e gases 

de uma forma eficiente e econômica.

 

O histórico da Cabot de inovação em 

purificação nos permite desenvolver a 

solução do produto correto para atender 

às necessidades de cada cliente. 

Criamos mais de 150 tipos diferentes de 

carvão ativado – produzidos a partir de 

uma variedade de matérias-primas – de 

forma que nossos clientes obtenham 

soluções precisas que se encaixam em 

suas aplicações e funcionem melhor do 

que um produto “de prateleira”. Além de 

nossa carteira inigualável de produtos, 

a Cabot oferece uma ampla gama de 

serviços de carvão ativado, inclusive, 

sistemas de aluguel, reativação 

de carvão, entrega e reposição a 

granel, além de assistência e suporte 

técnico para ajudar nossos clientes a 

atenderem, de forma econômica, a suas 

necessidades especificas de purificação.

A Cabot possui instalações em sete 

países e uma rede de centros de venda 

e assistência, parceiros de negócios e 

distribuidores que atendem clientes em 

mais de 100 países no mundo inteiro.



Ág
uas resid

uais (efluentes) B
/E  5

-20
13

Cabot Brasil Industria e  
Comercio Ltda.
Rua do Paraiso 148 - 5 andar
Sao Paulo 04103-000
Brazil 
T +55 11 2144 6400
F +55 11 3253 0051
cabotcorp.com

Cabot Corporation 
se reserva o direito de 
fazer alterações nas 
especificações técnicas  
a qualquer momento.

As informações aqui contidas são fornecidas como uma conveniência e servem apenas a fins informativos. Elas podem 

conter imprecisões, erros ou omissões. A CABOT SE ISENTA DE TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUSIVE 

GARANTIAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA COM RELAÇÃO A (i) TAIS INFORMAÇÕES,  

(ii) QUALQUER PRODUTO (iii) VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Em qualquer circunstância, a Cabot não é  

responsável, não aceita e pelo presente se isenta de qualquer responsabilidade por danos em relação ao uso ou crença  

nas informações ou produtos aos quais está relacionada.

Por favor, visite nosso site para obter informações sobre fornecedores na sua região.


