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RESUMO 

 

TOUMA, Sílvia Lima. Testes acelerados em colunas de pequena escala: o uso de carvão 

ativado granular em projetos de reúso de efluentes de refinarias de petróleo. Dissertação 

(Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) – Escola de Química, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

 

A tecnologia de adsorção em carvão ativado para a remoção de contaminantes orgânicos 
dissolvidos em águas e efluentes é bastante conhecida no mundo. Na medida em que os 
recursos hídricos naturais estão se tornando escassos em determinadas regiões do Brasil, as 
indústrias vêm, cada vez mais, implementando o reúso de águas. Não diferente, as indústrias de 
refino brasileiras estão buscando a implementação do reúso de efluentes tratados em sistemas de 
resfriamento. O efluente secundário apresenta sólidos suspensos, carbono orgânico dissolvido 
recalcitrante e salinidade, os quais devem ser removidos por etapas de tratamento terciário. Para 
a remoção do carbono orgânico, está sendo empregada a tecnologia de adsorção em carvão 
ativado granular. Neste trabalho, testes acelerados em colunas de pequena escala foram 
realizados, segundo metodologias apresentadas na norma ASTM D 6586-03 (2008) e no 
manual EPA 814/B-96-003 (1996), com o objetivo de avaliar o desempenho e levantar 
parâmetros de projeto de adsorvedores em larga escala, instalados em unidades de reúso de 
refinarias de petróleo. Foram realizados cinco grupos de experimentos, cuja eficiência foi 
avaliada pelo monitoramento dos parâmetros absorbância de UV a 254 nm (UV254) e 
concentração de carbono orgânico total (COT), na alimentação e no efluente das colunas. O 
carvão base foi fornecido pela empresa Norit com granulometria 1,68 mm x 0,420 mm e os 
tempos de contato testados variaram de 10 a 40 minutos. As curvas de ruptura em pequena 
escala apresentaram excelente concordância com as de larga escala, permitindo concluir que a 
abordagem para difusividade constante é a que melhor representa a operação dos filtros em 
larga escala estudados. Determinou-se a taxa de exaustão do carvão para o sistema simulado em 
0,78 kg carvão/ m³ de efluente, resultando em um custo de R$ 5,56/ m³ de efluente tratado. Ao 
se alterar a meta do tratamento, a taxa de exaustão foi reduzida para 0,26 kg carvão/ m³ de 
efluente, e o custo para R$ 1,86/ m³ de efluente tratado. A simulação em pequena escala de um 
projeto existente, com efluentes de refinaria distintos, apontou diferenças mínimas entre as 
curvas de ruptura obtidas, quando comparadas em termos relativos. Uma análise econômica foi 
realizada indicando que a inclusão de um filtro em série no sistema pode resultar em economia 
superior a R$ 45 milhões, ao final da vida útil de 20 anos de uma planta. A metodologia 
apresentou bons resultados ao simular adsorvedores em larga escala, tendo como principais 
vantagens a economia de tempo e de custo, quando comparados a estudos em escala piloto 
convencional. 

 

Palavras-chaves: Carvão ativado granular; Testes acelerados em colunas de pequena escala; 
Reúso de águas; Refinaria de petróleo. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

TOUMA, Sílvia Lima. Testes acelerados em colunas de pequena escala: o uso de carvão 

ativado granular em projetos de reúso de efluentes de refinarias de petróleo. Dissertação 

(Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos) – Escola de Química, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

 

The technology of activated carbon adsorption applied for removal of dissolved organic 
contaminants in water and wastewater treatments is well known all around the world. As water 
resources are becoming scarce in some regions of Brazil, the industries are, increasingly, 
introducing water reuse. As expected, the Brazilian oil refining industries are seeking to 
implement the reuse of treated wastewater for cooling systems. The secondary wastewater has 
suspended solids, recalcitrant dissolved organic carbon and salinity, which must be removed in 
tertiary treatment steps. Granular activated carbon (GAC) adsorption technology is been used 
for the removal of dissolved organic carbon. In this work, rapid small-scale column tests were 
performed, based on the methodology presented in ASTM D 6586-03 (2008) standard and EPA 
814/B-96-003 (1996) manual, to evaluate the performance and to obtain design parameters for 
large-scale adsorbers at reuse units installed in oil refineries. Five sets of experiments were 
conducted, and the efficiency was monitored by parameters as UV absorbance (UV254) and total 
organic carbon (TOC) concentration at columns inlet and outlet. The carbon used was supplied 
by Norit, with 1,68 mm x 0,420 mm particle size, and the tested empty bed contact times ranged 
from 10 to 40 minutes. The breakthrough curves of small and large scale columns showed 
excellent agreement, leading to the conclusion that constant diffusivity is the best approach to 
represent the operation of the large scale adsorbers studied. Carbon exhaustion rate was 
determined for the simulated system as 0,78 kg GAC/ m³ of wastewater, resulting in a cost of 
USD 2,78 / m³ of treated wastewater. By changing the treatment goal, the exhaustion rate was 
reduced to 0,26 kg GAC/ m³ of wastewater, and the cost to USD 0,93 / m³ of treated 
wastewater. A small-scale simulation of an existing project, with distinct refineries wastewater, 
showed minimal differences between the obtained breakthrough curves, when plotted in 
normalized values. A cost analysis was performed indicating that addition of an extra adsorber 
in series in the system can result in savings higher than USD 22,5 million by the end of a 20-
year life cycle plant period. The used methodology presented good results when simulating 
large-scale adsorbers, with the main advantages of time and cost savings when compared to the 
conventional pilot-scale studies. 

 

Keywords: Granular activated carbon; Rapid Small Scale Column Tests; Water reuse; 
Petroleum refinery. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A questão do reúso de efluentes líquidos industriais tem sido objeto de várias discussões, 

em virtude de crescentes restrições quanto aos padrões de lançamentos estabelecidos pelos 

órgãos ambientais, dos esforços mundiais na busca pelo desenvolvimento sustentável e pela 

preservação dos recursos hídricos naturais, principalmente para o consumo humano e a 

produção de alimentos. A indústria tem um papel fundamental na sociedade para alcançar estes 

objetivos. 

Do ponto de vista ambiental, a indústria do petróleo, em particular, sempre teve sua 

imagem associada a um potencial poluidor, seja por vazamentos de petróleo e seus derivados 

ocorridos em mares e oceanos, seja por lançamentos de efluentes líquidos em águas superficiais, 

bem como pelas emissões atmosféricas geradas nos seus processos produtivos e de refino. Em 

qualquer dos casos, necessita-se lançar mão das tecnologias disponíveis para evitar estes 

cenários de degradação ambiental. 

Os efluentes líquidos gerados nos processos de refino de petróleo são constituídos em 

grande parte por água, podendo conter metais pesados, sólidos em suspensão, sais inorgânicos, 

hidrocarbonetos líquidos, compostos voláteis e outros compostos orgânicos mais complexos e 

tóxicos. O tratamento envolve basicamente etapas de separação físico-química (primária) e 

biológica (secundária) com o intuito de remover os compostos poluentes da água, podendo ser 

utilizado algum tratamento adicional (terciário) visando ao enquadramento na legislação 

ambiental para o descarte de efluentes em corpos hídricos, bem como ao seu reúso. Em 

refinarias de petróleo, o reúso de águas encontra maior potencial de aplicação em torres de 

resfriamento, como água de reposição, e em sistemas de geração de vapor, sendo que ambos 

constituem os maiores consumos de água neste tipo de indústria. 

O tratamento terciário de efluentes para reúso empregado na maioria das refinarias de 

petróleo consiste de uma etapa de clarificação do efluente secundário, seguida de uma etapa de 

remoção de residual de carbono orgânico dissolvido (COD) recalcitrante e, por fim, de uma 

etapa para a redução de salinidade do efluente (Figura 1.1). A clarificação pode ser feita por 

coagulação, floculação, sedimentação e filtração em leito de areia ou, alternativamente, por um 

processo de filtração com membranas como as de micro (MF) ou ultrafiltração (UF). Estas 

últimas também são aplicadas a sistemas de tratamento de efluentes que utilizam biorreatores 

com membranas (BRM). Para a remoção parcial de sais pode-se lançar mão da tecnologia de 

eletrodiálise reversa (EDR), enquanto para uma maior remoção de sais o processo de osmose 



 

 

inversa (OI) pode ser mais indicado, podendo ainda ser prevista uma etapa de remoção de sais 

por troca iônica. Em qualquer um dos casos, existe a necessidade de remoção de carbono 

orgânico residual com o intuito de evitar

membranas de EDR ou de OI, ou mesmo envenenamento das resinas de troca iônica.

 

Figura 1.1 – Exemplo de tratamento terciário de efluentes de refinaria 
 

Considerando que os compostos orgânicos não

nos efluentes de refinarias de petróleo e de indústrias petroquímicas não são removidos no 

tratamento secundário (reator biológico), o proce

utilização de adsorção em carvão ativado granular (CAG) como um tratamento terciário ou uma 

etapa de tratamento avançado subsequente ao tratamento biológico para a remoção destes 

compostos orgânicos refratários. Até cert

para a remoção de compostos inorgânicos

compostos que representam perigo para a saúde,

pesados (TCHOBANOGLOUS, BU

ÇEÇEN e AKTAŞ, 2012). O processo de oxidação química pode ser uma alternativa para a 

redução de demanda química de oxigênio (DQO) residual, compostos não biodegradáveis e 

traços de compostos orgânicos; porém, a aplicação deste processo em plantas de tratamento de

efluentes em refinarias não é muito comum (IPIECA, 2010).

O CAG tem sido utilizado no tratamento de efluentes industriais desde o início dos anos 

1960 nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha. Desde então sua aplicação para a 

remoção de contaminantes orgânicos dissolvidos de efluentes vem sendo difundida ao redor do 

mundo. Isto se deve ao fato d

de carvões com elevada área superficial, que podem ser reativados, e ao aumento na dureza dos

inversa (OI) pode ser mais indicado, podendo ainda ser prevista uma etapa de remoção de sais 

por troca iônica. Em qualquer um dos casos, existe a necessidade de remoção de carbono 

orgânico residual com o intuito de evitar a formação de incrustações orgânicas (“fouling”) nas 

membranas de EDR ou de OI, ou mesmo envenenamento das resinas de troca iônica.

Exemplo de tratamento terciário de efluentes de refinaria de petróleo (IPIECA, 2010)

Considerando que os compostos orgânicos não-biodegradáveis ou recalcitrantes presentes 

nos efluentes de refinarias de petróleo e de indústrias petroquímicas não são removidos no 

tratamento secundário (reator biológico), o procedimento mais amplamente adotado é a 

utilização de adsorção em carvão ativado granular (CAG) como um tratamento terciário ou uma 

etapa de tratamento avançado subsequente ao tratamento biológico para a remoção destes 

compostos orgânicos refratários. Até certo ponto, esta tecnologia também pode ser eficiente 

para a remoção de compostos inorgânicos, como nitrogênio e sulfetos, além de alguns 

compostos que representam perigo para a saúde, tais como perclorato, arsênico, e alguns 

TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL, 2004; CRITTENDEN et al., 2005; 
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traços de compostos orgânicos; porém, a aplicação deste processo em plantas de tratamento de

efluentes em refinarias não é muito comum (IPIECA, 2010). 
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1960 nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha. Desde então sua aplicação para a 
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grãos de carvão ativado, com consequente aumento de sua resistência mecânica, que reduzem 

as perdas devido ao atrito durante o manuseio e a reativação (RIZZO; SHEPHERD, 1980). No 

entanto, este processo pode tornar-se relativamente dispendioso, especialmente quando 

projetado de forma inapropriada (CRITTENDEN; BERRIGAN; HAND, 1986). 

Duas variáveis importantes no projeto de sistemas de carvão ativado granular são o tempo 

de contato e as curvas de ruptura (“breakthrough”). Estas variáveis, em conjunto com a vazão a 

ser tratada, determinam o tamanho do leito de carvão e o volume do vaso adsorvedor. A taxa de 

exaustão do carvão (ou a taxa de uso), outro parâmetro de projeto relevante que está relacionado 

às curvas de ruptura, irá determinar o tamanho do sistema de reativação ou a frequência de 

substituição do carvão, quando o sistema não possuir reativação. O tamanho dos adsorvedores e 

do sistema de reativação e o cronograma de transferência de carvão entre estes dois sistemas ou 

o cronograma de reposição do carvão determinam os requisitos de transferência e estocagem de 

carvão (CLARK; LYKINS JR., 1991). Deve-se considerar ainda a necessidade de pré-

tratamentos à etapa de adsorção em carvão ativado granular, como os processos de coagulação, 

clarificação e filtração, de modo a otimizar a remoção de carbono orgânico dissolvido (COD) 

(BERNARDIN JR., 1980; CRITTENDEN et al., 1993). 

O projeto adequado de adsorvedores em larga escala tipicamente envolve estudos em 

escala piloto que demandam tempo e têm alto custo. Uma alternativa é utilizar o método 

conhecido como o teste acelerado em coluna de pequena escala, ou em inglês, “rapid small 

scale column test” (RSSCT), um método rápido para o levantamento de parâmetros de projeto 

de filtros adsorvedores de leito fixo, em larga escala, a partir de estudos em pequenas colunas. 

Este método apresenta como vantagens o fato de poder ser conduzido em uma fração do tempo 

requerido para os estudos em escala piloto; bem como o fato de, ao contrário dos modelos 

matemáticos preditivos, não serem necessários estudos cinéticos e de levantamento de isotermas 

extensivos para se obter a previsão de desempenho de um filtro em larga escala a partir de um 

RSSCT; e por fim, o fato de que apenas um pequeno volume de efluente de refinaria é 

necessário para a realização do teste, o qual pode ser transportado para um laboratório para 

avaliação. Os benefícios do teste acelerado em coluna de pequena escala e a economia 

associada com o projeto adequado do sistema de adsorção, o torna uma alternativa bastante 

atraente frente ao estudo em escala piloto (CRITTENDEN; BERRIGAN; HAND, 1986). 

A grande motivação de se realizar este estudo é que a metodologia dos testes acelerados 

em coluna de pequena escala possibilita reduzir o tempo necessário para o levantamento de 

parâmetros de projeto e permite que seja feita uma estimativa dos custos envolvidos na 
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aplicação do carvão ativado granular para remoção de matéria orgânica recalcitrante do 

efluente. 



26 
 

 
 

2 OBJETIVOS 
 

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar e levantar parâmetros de projeto de 

filtros de carvão ativado granular (CAG) em larga escala, aplicados no tratamento terciário de 

efluentes de refinaria de petróleo visando à remoção de carbono orgânico total (COT) para 

reúso. O objetivo proposto pode ser atingido, em tempo reduzido e com economia, utilizando-se 

a metodologia de testes acelerados em colunas de pequena escala. Esta metodologia permite 

ainda uma estimativa dos custos associados à etapa de adsorção de orgânicos residuais em CAG 

no tratamento terciário de efluentes. 

Dentro deste contexto, os objetivos específicos são: 

• Avaliar o mecanismo de difusividade predominante no sistema carvão-efluente para o 

planejamento dos testes acelerados em colunas de pequena escala; 

• Avaliar o desempenho de filtros de carvão ativado granular, instalados em refinaria de 

petróleo da Petrobras, para a remoção de COT do efluente da clarificação no 

tratamento terciário; 

• Levantar parâmetros de projeto de filtros de carvão ativado granular, aplicados no 

tratamento terciário de efluentes, a serem instalados em outra refinaria de petróleo da 

Petrobras, usando amostra com características típicas que simulam o clarificado desta 

refinaria; 

• Estimar os custos de instalação e operacionais associados a uma planta de CAG em 

larga escala para adsorção de COT; 

• Estabelecer uma metodologia para avaliação do uso de CAG como etapa de remoção 

de COT recalcitrante no tratamento terciário de efluentes visando ao reúso, a ser 

aplicada durante a fase de concepção de rotas de tratamentos para os projetos de 

modernização das atuais estações de tratamento de efluentes ou de novas unidades 

industriais da Petrobras. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 O reúso de efluentes em refinarias de petróleo 
 

Os crescentes investimentos em refino de petróleo no Brasil até 2020, que incluem 

novas refinarias e ampliação e modernização do parque de refino para atender ao crescente 

mercado brasileiro de derivados e aumentar a qualidade dos combustíveis, têm como 

consequência o aumento do consumo de água e da geração de efluentes líquidos 

(PETROBRAS, 2012). Em algumas refinarias, a razão entre o volume de água captada e o 

volume de óleo cru processado pode ser superior à unidade. Esta razão é definida como índice 

de captação de água (ICA), sendo utilizada na gestão de águas das refinarias da Petrobras. A 

Tabela 3.1 apresenta os valores de ICA nas refinarias da Petrobras durante o período de 2001 a 

2007. As refinarias foram codificadas por letras de A a J, aleatoriamente, para guardar o sigilo 

industrial (CARVALHO et al., 2008). 

 

Tabela 3.1 – ICA nas refinarias da Petrobras 

Refinaria 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
A 0,82 0,88 0,86 0,86 1,11 1,16 0,81 
B 1,13 1,04 1,02 1,11 1,16 1,23 1,26 
C 1,04 1,09 1,10 1,06 1,06 1,06 1,12 
D 0,75 0,50 0,71 0,45 0,41 0,75 0,62 
E 0,48 0,48 0,52 0,61 0,65 0,65 0,68 
F 0,74 0,78 0,78 0,70 0,75 0,73 0,69 
G 0,67 0,73 0,71 0,56 0,55 0,75 0,73 
H 0,66 0,84 0,86 0,72 0,69 0,66 0,69 
I 1,18 1,13 1,13 1,11 0,97 0,94 1,15 
J 1,10 1,00 1,40 1,35 1,33 0,86 0,96 

(Petrobras – SIGER, 2008 apud CARVALHO et al., 2008) 

 

Entretanto, o cenário mundial aponta para a escassez de recursos hídricos, o que para as 

indústrias, de modo geral, significa limitações de outorgas de captação e de lançamento de 

efluentes em corpos receptores. Legislações ambientais cada vez mais restritivas também 

contribuem para um cenário desfavorável para as refinarias de petróleo, como os padrões de 

lançamentos de efluentes estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), na resolução n° 430, de 13 de maio de 2011 (CARVALHO et al., 2008; 

CONAMA, 2011). Os efluentes líquidos de uma refinaria de petróleo típica são constituídos em 
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grande parte de fase aquosa, contendo a maioria dos compostos orgânicos listados na Tabela I 

dessa resolução, sendo que alguns dos compostos inorgânicos também podem estar presentes. 

Com o intuito de manter a viabilidade e a sustentabilidade do negócio torna-se 

necessário aplicar nestas indústrias conceitos de desenvolvimento sustentável, tais como “fazer 

mais com menos” e “utilizar os recursos naturais hoje sem prejudicar as gerações futuras”. 

Conceitos de produção mais limpa, que envolvem melhorias no processo produtivo com o uso 

eficiente de insumos e redução da geração de efluentes na fonte, também devem ser aplicados.  

O tema foi amplamente discutido durante a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio + 20, realizada em 2012 no Rio de Janeiro, Brasil. Naquela 

ocasião foi ressaltada a importância de se unirem esforços políticos e econômicos para o alcance 

de metas reais de sustentabilidade, de desenvolvimento econômico e social e de qualidade de 

vida. Nesse contexto, a indústria consiste em um ator fundamental como agente de mudanças e 

de tecnologia para a preservação do ambiente. Deve-se considerar ainda que, diante de um 

quadro de recursos limitados, práticas como o reúso de águas devem ser incentivadas no meio 

industrial. 

Em uma refinaria de petróleo, algumas medidas para a minimização da captação de água 

doce e da geração de efluentes líquidos podem ser adotadas desde a fase de projeto das 

instalações, tais como: a utilização de conceitos de integração energética de correntes para 

aquecimento ou resfriamento de fluidos; o emprego de resfriadores a ar, quando viável 

economicamente ou quando houver limitação de outorga para captação de água; a recuperação 

de correntes de condensado de vapor; a implantação de reúsos internos nas estações de 

tratamento de águas; a utilização de águas ácidas em dessalgadoras de petróleo; a otimização do 

número de ciclos de concentração em torres de resfriamento, dentre outras possibilidades. 

No tocante aos efluentes líquidos gerados em uma refinaria de petróleo, estes são 

normalmente separados de acordo com a presença de óleo em águas oleosas e águas 

contaminadas salinas e não salinas, além do efluente sanitário, e das águas pluviais limpas. Esta 

medida visa proporcionar uma maior economia e maior efetividade ao tratamento dos despejos, 

considerando que nem todos esses efluentes passarão pelas mesmas etapas de tratamento. As 

etapas de tratamento de efluentes são classificadas em primária, secundária e terciária. Em uma 

refinaria de petróleo, o tratamento primário, de natureza físico-química, consiste na remoção de 

óleo livre, óleo emulsionado e de sólidos em suspensão, podendo envolver separadores 

gravitacionais, processos de neutralização, coagulação química seguida por sedimentação, e os 

processos de filtração e flotação. Já o tratamento secundário destina-se à remoção de matéria 



 

 

orgânica biodegradável. Por isto, sempre envolve uma etapa de natureza biológica, tais como os 

processos de lodos ativados, lagoas aeradas, filtros biológicos e lagoas de estabilização, 

passando, em seguida, por etapa de remoção dos sólid

Por fim, o tratamento terciário consiste em uma etapa de polimento do efluente que visa à 

remoção de contaminantes específicos não removidos nas etapas anteriores. De natureza físico

química, pode incluir, dentre out

carvão ativado e osmose inversa (CARVALHO, 2008). Um sistema de tratamento de efluentes 

típico de refinarias pode ser visto na 
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Conforme descrito por Carvalho (2008), os efluentes são tratados em estações de 

tratamento de despejos industriais (ETDI) nas próprias refinarias, e norm

descartados em corpos receptores após este processo, de modo que obedeçam à legislação local 

vigente. As refinarias de petróleo têm estudado algumas técnicas de tratamento terciário visando 

ao reúso de seus efluentes, reduzindo assim a captação

A Petrobras vem investindo na racionalização do uso da água por meio do emprego de 

tecnologias que promovam maior eficiência de utilização, de projetos de reutilização e da 

identificação de fontes alternativas de 

disponibilidade local de recursos hídricos, os aspectos ambientais e sociais, e a avaliação da 

viabilidade técnica e econômica dessas soluções, com o intuito de garantir o suprimento do 

insumo necessário às suas

racionalização do uso da água em suas unidades têm se caracterizado majoritariamente pelo 

desenvolvimento de iniciativas para a reutilização do recurso (PETROBRAS, 2012).

Conforme indicado na 

milhões de m³, o que representa um aumento de aproximadamente 20% em relação a 2010. A 

água reutilizada supriu cerca de 10% do volume necessário às operações

orgânica biodegradável. Por isto, sempre envolve uma etapa de natureza biológica, tais como os 

processos de lodos ativados, lagoas aeradas, filtros biológicos e lagoas de estabilização, 

passando, em seguida, por etapa de remoção dos sólidos biológicos gerados nestes processos. 

Por fim, o tratamento terciário consiste em uma etapa de polimento do efluente que visa à 

remoção de contaminantes específicos não removidos nas etapas anteriores. De natureza físico

química, pode incluir, dentre outras tecnologias, torres de oxidação, filtração, adsorção em 

carvão ativado e osmose inversa (CARVALHO, 2008). Um sistema de tratamento de efluentes 

típico de refinarias pode ser visto na Figura 3.1. 

3.1 – Tratamento de efluentes típico de uma refinaria 

Conforme descrito por Carvalho (2008), os efluentes são tratados em estações de 

tratamento de despejos industriais (ETDI) nas próprias refinarias, e norm

descartados em corpos receptores após este processo, de modo que obedeçam à legislação local 

vigente. As refinarias de petróleo têm estudado algumas técnicas de tratamento terciário visando 

ao reúso de seus efluentes, reduzindo assim a captação de água e a vazão de efluente descartada.

A Petrobras vem investindo na racionalização do uso da água por meio do emprego de 

tecnologias que promovam maior eficiência de utilização, de projetos de reutilização e da 

identificação de fontes alternativas de suprimento de água. Tudo isto considerando a 

disponibilidade local de recursos hídricos, os aspectos ambientais e sociais, e a avaliação da 

viabilidade técnica e econômica dessas soluções, com o intuito de garantir o suprimento do 

insumo necessário às suas atividades. Contudo, os investimentos da Petrobras para 

racionalização do uso da água em suas unidades têm se caracterizado majoritariamente pelo 

desenvolvimento de iniciativas para a reutilização do recurso (PETROBRAS, 2012).

Conforme indicado na Tabela 3.2, o volume total de reúso de água em 2011 foi de 21,5 

milhões de m³, o que representa um aumento de aproximadamente 20% em relação a 2010. A 

água reutilizada supriu cerca de 10% do volume necessário às operações
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orgânica biodegradável. Por isto, sempre envolve uma etapa de natureza biológica, tais como os 

processos de lodos ativados, lagoas aeradas, filtros biológicos e lagoas de estabilização, 

os biológicos gerados nestes processos. 

Por fim, o tratamento terciário consiste em uma etapa de polimento do efluente que visa à 

remoção de contaminantes específicos não removidos nas etapas anteriores. De natureza físico-

ras tecnologias, torres de oxidação, filtração, adsorção em 

carvão ativado e osmose inversa (CARVALHO, 2008). Um sistema de tratamento de efluentes 

 

Tratamento de efluentes típico de uma refinaria  

Conforme descrito por Carvalho (2008), os efluentes são tratados em estações de 

tratamento de despejos industriais (ETDI) nas próprias refinarias, e normalmente são 

descartados em corpos receptores após este processo, de modo que obedeçam à legislação local 

vigente. As refinarias de petróleo têm estudado algumas técnicas de tratamento terciário visando 

de água e a vazão de efluente descartada. 

A Petrobras vem investindo na racionalização do uso da água por meio do emprego de 

tecnologias que promovam maior eficiência de utilização, de projetos de reutilização e da 

suprimento de água. Tudo isto considerando a 

disponibilidade local de recursos hídricos, os aspectos ambientais e sociais, e a avaliação da 

viabilidade técnica e econômica dessas soluções, com o intuito de garantir o suprimento do 

atividades. Contudo, os investimentos da Petrobras para 

racionalização do uso da água em suas unidades têm se caracterizado majoritariamente pelo 

desenvolvimento de iniciativas para a reutilização do recurso (PETROBRAS, 2012). 

, o volume total de reúso de água em 2011 foi de 21,5 

milhões de m³, o que representa um aumento de aproximadamente 20% em relação a 2010. A 

água reutilizada supriu cerca de 10% do volume necessário às operações da Companhia, 
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evitando a captação em mananciais hídricos. Esse volume seria suficiente para abastecer uma 

cidade de 500 mil habitantes durante um ano (PETROBRAS, 2012). 

 
Tabela 3.2 – Volume total de água reusada na Petrobras 

 2011 2010 2009 

Água reusada (milhões de m³) 21,5 17,6 17,3 

Volume em relação ao total de água utilizada (%)  11,2 9,4 9,9 
(PETROBRAS, 2012) 

 
Deve-se ressaltar que os volumes de condensado recuperado em ciclos térmicos, de água 

de resfriamento recirculada e de água produzida reinjetada em reservatórios para fins de 

produção secundária e terciária de petróleo não foram contabilizados no volume total de água 

reusada apresentado na Tabela 3.2. 

A Tabela 3.3 mostra alguns parâmetros que indicam que a Petrobras, como empresa 

líder do setor petrolífero no Brasil, vem investindo nos últimos anos maciçamente em projetos 

ambientais. O resultado foi uma considerável redução, dentre outros ganhos, na retirada de água 

doce no período analisado, incluindo fontes superficiais, fontes subterrâneas e empresas de 

abastecimento municipal ou terceiros. 

 

Tabela 3.3 – Alguns dados da Petrobras relacionados a meio ambiente 

Indicador  2007 2008 2009 2010 2011 

Meio Ambiente      

Retirada de água doce (milhões de m³)  216,5 195,2 176,0 187,3 190,9 

Descartes de efluentes hídricos (milhões de m³) 173 181 197 173 188 

Contribuições para a sociedade      

Investimentos em projetos ambientais (R$ milhões)  52 54 94 258 172 
(PETROBRAS, 2012) 

 

Por outro lado, os descartes de efluentes hídricos, que incluem efluentes industriais e 

sanitários lançados no ambiente, bem como o volume de água produzida descartado, não 

acompanharam a mesma tendência. Os valores apresentados na Tabela 3.3 apontam que ainda 

há espaço para investimentos em projetos de minimização de geração de efluentes e de reúso de 

efluentes finais tratados, tanto nas unidades existentes quanto nas novas instalações da 

Companhia.  
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3.2 O uso do carvão ativado na Petrobras 
 

Estima-se que, até 2013, a Petrobras deixará de captar cerca de 34 milhões de m³ de 

água doce por ano, em função da entrada em operação das unidades de reúso do Centro de 

Pesquisas (CENPES) e das refinarias do Vale do Paraíba (REVAP), Presidente Getúlio Vargas 

(REPAR) e do Nordeste (RNEST). O projeto do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(COMPERJ), previsto para entrar em operação em 2014, contempla o reúso de água 

proveniente de esgotos tratados para utilização nos processos de geração de vapor e sistemas de 

resfriamento, entre outros usos, conforme contrato assinado em 2011 entre a Petrobras e a 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE). Além disso, haverá 

reúso de parte dos efluentes gerados no COMPERJ, dentro do próprio Complexo, após o devido 

tratamento terciário visando à redução de salinidade (PETROBRAS, 2012).  

Todos estes projetos incluem como uma das etapas de tratamento terciário de efluentes a 

adsorção de matéria orgânica recalcitrante residual em filtros de CAG. Estes filtros serão 

instalados a montante de uma etapa de redução de salinidade, seja por meio de tratamentos com 

membranas, como osmose inversa (OI) e eletrodiálise reversa (EDR), ou com resinas de troca 

iônica. 

A Tabela 3.4 apresenta alguns parâmetros dos filtros de carvão que serão instalados nas 

novas unidades de reúso da Petrobras. Para guardar o sigilo industrial, o nome das refinarias foi 

codificado por letras e números de R1 a R5, aleatoriamente. É importante salientar que 

nenhuma informação confidencial e/ou estratégica da Petrobras foi divulgada. 

Existem outros métodos de remoção de matéria orgânica recalcitrante de efluentes, tais 

como os processos oxidativos avançados, que consistem na combinação de mais de um método 

oxidativo (ozônio, dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio, ultravioleta, dentre outros). No 

entanto, a adsorção em CAG foi a tecnologia selecionada para os novos projetos da Companhia. 
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Tabela 3.4 – O uso do carvão ativado em novos projetos de tratamento terciário de efluentes na Petrobras 

Projeto R1 R2 R3 R4 R5 

Objetivos 

Trat. para 
carga de 
EDR:  

remoção de 
cloro, sólidos 
suspensos e 

matéria 
orgânica. 

Trat. para 
carga de 
EDR: 

remoção de 
carga 

orgânica 
recalcitrante 

Trat. para 
carga de 
EDR:  

remoção de 
matéria 
orgânica 

recalcitrante 

Trat. de 
purgas de 

torre (pré-trat. 
de OI): 

remoção de 
cloro e 
alguma 
matéria 
orgânica 
residual 

Reúso em 
torre de 

resfriamento e 
tratamento 

para carga de 
OI: remoção 
de matéria 
orgânica 

como COT 

Diâmetro interno do vaso (mm) 3200 2900 4600 1150 3800 
Hcil. (mm) 5200 4400 5300 2125 2600 
Hleito (carvão) (mm) 3000 3500 3000 1000 1600 
Número de filtros 4 8 8 3 9 
Trens em paralelo 2 4 4 3 3 
Filtros em série por trem 2 2 2 0 3 
Vazão total (m³/h) 300 400 500 27 562 
Vazão por filtro (m³/h) 150 100 250 9 a 13,5 187 
Vazão de projeto por filtro (m³/h) 200 133 250 15 213 
Volume de carvão por filtro (m³) 24,0 23 63 1,04 - 
Taxa de filtração (m³/m².h) 18,8 a 25,0 15,1 a 20,2 15,0 15,0 16,5 a 18,8 

 

3.3 Carvão ativado 
 

Embora o uso de materiais a base de carbono remonte a tempos antigos, o uso do carvão 

ativado na sua forma atual iniciou-se na segunda metade do século XX em função da crescente 

conscientização sobre a poluição ambiental. Atualmente, o carvão ativado é muito utilizado 

para a remoção de várias espécies orgânicas e inorgânicas de águas superficiais, de águas 

subterrâneas e de águas residuais. É amplamente utilizado na indústria, na adsorção de diversos 

compostos líquidos e gasosos, mas encontra especial aplicação no controle de poluição 

ambiental. Dentre seus usos em adsorção de fase líquida, encontram-se aplicações na indústria 

de petróleo e petroquímica (ÇEÇEN; AKTAŞ, 2012). 

Considerando o tratamento de efluentes visando ao reúso, o carvão ativado tem a 

finalidade de proteger os equipamentos das etapas subsequentes (membranas ou resinas) contra 

possíveis danos, tais como incrustação orgânica (“fouling”) ou biológica (“biofouling”) e 

oxidação. A maioria dos materiais utilizados na fabricação de membranas de ultrafiltração (UF) 

e microfiltração (MF) é polimérica, sendo, portanto, naturalmente hidrofóbicos. Devido à 

natureza hidrofóbica destes materiais, as membranas são altamente susceptíveis à incrustação 

orgânica por óleos e graxas. Por este motivo, a maioria dos fabricantes de MF e UF tem a 
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especificação típica de óleos e graxas < 1 mg/L. De modo a remover os óleos e graxas 

dissolvidos e emulsionados, o tratamento em carvão ativado granular é tipicamente utilizado 

(IPIECA, 2010). 

A aplicação de carvão ativado é considerada uma tecnologia favorável no tratamento de 

águas e efluentes devido à sua natureza multifuncional e ao fato de o carvão não adicionar 

nenhum componente prejudicial à água tratada (DESILVA, 2000). Entretanto, o carvão requer a 

regeneração para a sua reutilização, de modo a reduzir os custos operacionais relacionados à 

reposição do carvão saturado. 

 

3.3.1 Definição 
 

ÇEÇEN e AKTAŞ (2012) definem o carvão ativado por “uma ampla faixa de materiais 

a base de carbono amorfo preparados de tal forma que exibem um alto grau de porosidade e 

uma extensa área superficial”. Adicionalmente, todas as impurezas não carbonáceas são 

removidas e a superfície é oxidada termicamente. 

Segundo Tchobanoglous, Burton e Stensel (2004) e Cavalcanti (2012), o carvão ativado 

é inicialmente preparado a partir da carbonização de materiais orgânicos com alta percentagem 

de carbono, tais como os de origem vegetal (amêndoas, casca de coco, casca de nozes, 

madeira), podendo incluir outros materiais, de origem mineral (carvão, antracita, betuminoso, 

linhito) e de origem animal (ossos). O carbonizado é produzido aquecendo-se o material base 

até a incandescência (aproximadamente 700°C) em uma retorta para eliminar os 

hidrocarbonetos, mas com suprimento de oxigênio insuficiente para manter a combustão. O 

processo de carbonização é basicamente um processo de pirólise. A ativação ocorre em seguida, 

através da exposição do carbonizado à gases oxidantes como vapor e CO2 em altas 

temperaturas, na faixa de 800 a 900°C), criando uma estrutura porosa nas partículas de carvão.  

O processo de ativação cria dentro de cada partícula de carvão poros seletivamente 

dimensionados, que proporcionam a área superficial interna onde a adsorção ocorre. Os 

tamanhos de poros resultantes são definidos como: 

Macroporos > 25 nm 

Mesoporos  > 1 nm e < 25 nm 

Microporos < 1 nm 

Estima-se que 0,45 kg (1 lb) de um carvão ativado de alta qualidade apresente uma área 

superficial interna equivalente a aproximadamente 51 ha (125 acres), ou seja, a área específica é 



 

 

de cerca de 1115 m²/g. A maior parte desta área existe nas paredes de microporos em direção ao 

interior da partícula de carvão, como mostra a 

TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL, 2004

 

Figura 
 

3.3.2 Resumo dos mecanismos de 
 

Os dois mecanismos principais através dos quais o carvão ativado remove 

contaminantes da água são adsorção e redução catalítica. Os compostos orgânicos são 

removidos por adsorção, enquanto os res

removidos através de redução catalítica (DESILVA, 2000).

carvão também pode contribuir para a remoção do carbono orgânico dissolvido (COD) 

(CRITTENDEN et al., 1993).

 

3.3.2.1 Adsorção 

 

A adsorção em carvão ativado baseia

preparados têm de removerem certas espécies químicas de uma solução líquida por adsorção 

(CLARK; LYKINS JR., 1991). A grande área 

1000 m²/g), decorrente de seu tamanho de partícula e configuração do poro, permite que a 

adsorção ocorra. As propriedades de adsorção em carvão ativado fazem com que este material 

1115 m²/g. A maior parte desta área existe nas paredes de microporos em direção ao 

rior da partícula de carvão, como mostra a Figura 3.2 (BERNARDIN JR., 1980

TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL, 2004). 

Figura 3.2 – Seção transversal do poro (SHARMA, 2011)

ecanismos de remoção de contaminantes

Os dois mecanismos principais através dos quais o carvão ativado remove 

contaminantes da água são adsorção e redução catalítica. Os compostos orgânicos são 

removidos por adsorção, enquanto os resíduos de desinfetantes, tais como o cloro, são 

removidos através de redução catalítica (DESILVA, 2000). A atividade biológica no leito de 

carvão também pode contribuir para a remoção do carbono orgânico dissolvido (COD) 

(CRITTENDEN et al., 1993). 

A adsorção em carvão ativado baseia-se na habilidade que carvões especialmente 

preparados têm de removerem certas espécies químicas de uma solução líquida por adsorção 

CLARK; LYKINS JR., 1991). A grande área específica do carvão ativado (tipicamente de 

1000 m²/g), decorrente de seu tamanho de partícula e configuração do poro, permite que a 

adsorção ocorra. As propriedades de adsorção em carvão ativado fazem com que este material 
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1115 m²/g. A maior parte desta área existe nas paredes de microporos em direção ao 

(BERNARDIN JR., 1980; 

 
, 2011) 

ontaminantes 

Os dois mecanismos principais através dos quais o carvão ativado remove 

contaminantes da água são adsorção e redução catalítica. Os compostos orgânicos são 

íduos de desinfetantes, tais como o cloro, são 

A atividade biológica no leito de 

carvão também pode contribuir para a remoção do carbono orgânico dissolvido (COD) 

se na habilidade que carvões especialmente 

preparados têm de removerem certas espécies químicas de uma solução líquida por adsorção 

do carvão ativado (tipicamente de 

1000 m²/g), decorrente de seu tamanho de partícula e configuração do poro, permite que a 

adsorção ocorra. As propriedades de adsorção em carvão ativado fazem com que este material 
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seja largamente utilizado para remoção de orgânicos, principalmente os contaminantes tóxicos 

ou recalcitrantes (DESILVA, 2000). 

Segundo Cavalcanti (2012), Çeçen e Aktaş (2012) e Tchobanoglous, Burton e Stensel 

(2004), a adsorção é o acúmulo ou a concentração de substâncias em uma superfície ou 

interface. Para Crittenden et al. (2005), a adsorção é definida como uma operação de 

transferência de massa, na qual as substâncias presentes na fase líquida são adsorvidas ou 

acumuladas em uma fase sólida e, assim, são removidas do líquido. A fase que adsorve é 

denominada adsorvente e o material sendo adsorvido é denominado adsorbato. A adsorção 

pode ocorrer entre duas fases, envolvendo, por exemplo, interfaces líquido-líquido, gás-

líquido, gás-sólido ou líquido-sólido. Quando o carvão ativado é utilizado, a fase adsorvente é 

um sólido. 

A adsorção de material orgânico em carvão ativado geralmente ocorre porque as 

forças atrativas entre a superfície do carvão (apolar) e o contaminante (apolar) são mais 

intensas do que as forças que o mantêm dissolvido na água (polar). Tal fenômeno de superfície 

ocorre devido à atração elétrica do soluto para com o carvão (por forças de van der Waals). No 

entanto, as forças de adsorção são fracas e não ocorrem a menos que as moléculas orgânicas 

estejam próximas à superfície do carvão (DESILVA, 2000; CAVALCANTI, 2012). Assim, 

um número de mecanismos governa a adsorção de moléculas orgânicas (Figura 3.3). Primeiro, 

as moléculas no seio da solução devem migrar até a partícula de carvão. Esta etapa envolve o 

movimento do material orgânico a ser adsorvido através do seio do fluido até a camada limite 

do filme fixo ou líquido circundando o adsorvente, tipicamente por advecção1 e dispersão em 

adsorvedores de carvão. Em seguida, elas devem migrar através de um filme líquido que 

circunda a partícula de carvão e, por conseguinte, para o interior do poro. O transporte difusivo 

através do filme líquido envolve o transporte por difusão do material orgânico através do filme 

líquido estagnado até a entrada dos poros do adsorvente. Por fim, elas devem migrar através do 

poro para finalmente repousar sobre um sítio de adsorção definitivo. A migração no poro 

envolve o transporte do material a ser adsorvido através dos poros por uma combinação de 

difusão molecular através do poro líquido e/ou por difusão ao longo da superfície do 

adsorvente. Por sua vez, a adsorção envolve a ligação do material a ser adsorvido ao adsorvente 

                                                           

1 O fenômeno da advecção é a variação de um escalar em um dado ponto, por efeito de um campo vetorial. Por 
exemplo: o transporte de uma substância contaminante pela corrente de um rio; em meteorologia, o processo de 
transporte de uma propriedade atmosférica, como o calor ou a umidade, por efeito do vento; em oceanografia, o 
transporte de certas propriedades, como a salinidade, pelas correntes marinhas. Tais propriedades têm uma 
distribuição espacial (WIKIPEDIA, 2013). 
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em um sítio de adsorção disponível (BERNARDIN JR., 1980; TCHOBANOGLOUS, 

BURTON e STENSEL, 2004). 

 

 
Figura 3.3 – Mecanismos de transporte de um adsorbato até a superfície do carvão e o fenômeno de 

adsorção (ÇEÇEN; AKTAŞ, 2012) 

 

Os adsorbatos podem difundir para o interior do grão adsorvente por meio de dois 

mecanismos de transporte, conforme ilustrado na Figura 3.3. O primeiro mecanismo é a difusão 

no poro e envolve a difusão nos poros do adsorvente preenchidos com fluido. Por sua vez, o 

segundo mecanismo, também conhecido como difusão superficial, envolve a migração através 

da superfície do poro do adsorvente no qual o adsorbato salta de um sítio de adsorção 

disponível para outro em uma série de reações de adsorção-dessorção. Neste caso, o adsorbato 

pode migrar através da superfície apenas se houver energia suficiente para deixar o sítio que 

está ocupando atualmente. Pesquisas mostraram que a difusão superficial é geralmente o 

mecanismo de transporte dominante nos sistemas adsorbato/ adsorvente quando a adsorção 

ocorre por meio de forças de London e van der Waals (ZHANG et al., 2009).  



37 
 

 
 

Durante o seu uso, o carvão torna-se gradativamente saturado com as espécies 

adsorvidas (adsorbatos), de tal forma que vai perdendo sua capacidade de adsorver mais 

material dissolvido. Isto ocorre quando a partícula de carvão estiver em equilíbrio com a 

solução circundante, ou seja, quando todos os sítios disponíveis estiverem ocupados. A 

aplicação econômica do carvão ativado depende de uma maneira eficiente de regeneração e 

reativação do carvão após a saturação ser atingida. Sem um método para restaurar a sua 

capacidade, o uso do CAG seria proibitivamente caro, exceto para aquelas aplicações em que o 

consumo do carvão fosse pequeno. O método mais comum para a restauração de capacidade é a 

regeneração térmica ou reativação (BERNARDIN JR., 1980; CLARK; LYKINS JR., 1991; 

TCHOBANOGLOUS, BURTON E STENSEL, 2004). 

 

3.3.2.2 Remoção de resíduos de desinfetantes 
 

O carvão ativado pode remover e destruir resíduos de desinfetantes (cloro e 

cloraminas) através de uma reação de redução catalítica. Esta é uma reação química que 

envolve a transferência de elétrons da superfície do carvão ativado para o desinfetante 

residual, isto é, o carvão ativado atua como agente redutor (DESILVA, 2000; SHARMA, 

2011): 

Carvão + HOCl → C*O + H+ + Cl- 

Carvão + OCl- → C*O + Cl- 

 

Onde, C*O representa o sítio oxidado do carvão ativado após a reação com cloro. 

A reação de remoção de cloro em carvão ativado ocorre nas primeiras camadas de um 

leito de carvão ativado virgem, reduzindo o cloro a um íon cloreto não oxidante. Esta reação é 

muito rápida: enquanto a remoção de compostos orgânicos leva minutos, a remoção de cloro 

literalmente leva segundos. Já a remoção de cloraminas em carvão ativado é uma reação 

muito mais lenta. A reação entre o carvão ativado e a monocloramina também gera o íon 

cloreto (DESILVA, 2000; SHARMA, 2011): 

 

Carvão + NH2Cl + H2O → NH3 + H+ + Cl- + C*O 

C*O + 2NH2Cl → N2 + H2O + 2H+ + 2Cl- + C 
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3.3.3 Tipos de carvão ativado 
 

Em tratamento de águas, o carvão pode apresentar-se como carvão ativado em pó (CAP) 

ou carvão ativado granular (CAG), conforme ilustra a Figura 3.4. As propriedades de adsorção 

de ambos são fundamentalmente semelhantes, uma vez que estas dependem do tamanho do 

poro e da área de superfície interna dos poros, os quais por sua vez são independentes do 

tamanho global da partícula (CLARK; LYKINS JR., 1991). 

 

  

 

 

 

 
(a) (b) (c) 

 
Figura 3.4 – Tipos de carvão ativado: (a) em pó; (b) granular; (c) pelotizado (SHARMA, 2011). 

 

Existe ainda a forma de carvão ativado pelotizado ou extrudado, não aplicável em 

tratamento de águas e efluentes. 

 

3.3.3.1 Carvão ativado em pó (CAP) 

 

De acordo com a American Water Works Association Standard (apud ÇEÇEN; 

AKTAŞ, 2012), o carvão ativado em pó (CAP) ou em inglês “powdered activated carbon” 

(PAC) “constitui-se de partículas de carvão cominuídas tal que 95-100% destas passam através 

de uma determinada peneira de 0,297 mm”. Já a ASTM D5158 (apud ÇEÇEN; AKTAŞ, 2012) 

adota a peneira de 0,177 mm. Para Tchobanoglous, Burton e Stensel (2004) e Cavalcanti 

(2012), o carvão ativado em pó tipicamente tem o diâmetro menor do que 0,074 mm. 

Segundo Çeçen e Aktaş (2012), o CAP é geralmente produzido a partir de madeira na 

forma de serragem, estando o seu tamanho médio de partícula na faixa de 15 a 25 µm, enquanto 

para Tchobanoglous, Burton e Stensel (2004) esta faixa varia de 5 a 50 µm. O carvão ativado 

em pó encontra ampla aplicação no tratamento de efluentes, sendo adicionado aos lodos 

ativados ou entrando em contato com o efluente em uma unidade separada. Quando o CAP atua 

como um coagulante para frações coloidais na fase líquida sua regeneração pode ser um tanto 
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quanto difícil, uma vez que as partículas coloidais precisam ser separadas da água antes da 

regeneração. 

Tipicamente, o carvão ativado em pó é dosado em uma corrente de processo (gasosa ou 

líquida) e, após certo tempo de contato, separado por filtração, por ciclones ou por 

sedimentação. Algumas das questões envolvidas para a sua escolha são: tempo de contato 

requerido, sistema de dosagem, dosagem em estágio único ou multiestágios, separação do 

carvão e medidas de segurança (CRITTENDEN et al., 2005; NORIT, 2012). 

 

3.3.3.2 Carvão ativado granular (CAG) 

 

O carvão ativado granular (CAG), ou em inglês “granular activated carbon” (GAC), é 

definido como o carvão ativado com pelo menos 90% das partículas com tamanho maior do que 

0,177 mm (NORIT, 2012). Segundo Çeçen e Aktaş (2012), as partículas de CAG têm tamanhos 

variando de 0,2 a 5 mm. Para Tchobanoglous, Burton e Stensel (2004) e Cavalcanti (2012), o 

CAG tem partículas com diâmetros maiores do que 0,1 mm, variando desde 0,1 mm até 2,36 

mm. O CAG é designado pelo tamanho das malhas das peneiras tais como 2,38 mm x 0,841 

mm, 0,841 mm x 0,420 mm ou 2,38 mm x 0,595 mm para as aplicações em fase líquida e 4,76 

mm x 3,36 mm, 4,76 mm x 2,38 mm ou 4,76 mm x 2,00 mm para as aplicações na fase vapor. 

Em carvão ativado, as granulometrias mais comuns (não padronizadas) estão compreendidas 

nas seguintes faixas de abertura de peneiras: 5,66 mm x 3,36 mm, 5,66 mm x 2,38 mm, 3,36 

mm x 2,00 mm, 3,36 mm x 1,68 mm, 2,38 mm x 1,19 mm, 2,38 mm x 0,595 mm, 1,68 mm x 

0,707 mm, 1,68 mm x 0,420 mm, 0,841 mm x 0,420 mm, 0,841 mm x 0,297 mm, 0,595 mm x 

0,250 mm e 0,420 mm x 0,177 mm.  Os tamanhos de partícula na faixa de 1,68 mm x 0,420 mm 

são vantajosos para a adsorção em fase líquida. 

O CAG está normalmente na forma de grãos derivados de carvão ou de cascas de nozes, 

e também pode ser preparado pela granulação de carvão pulverizado com o auxílio de um 

ligante, tal como piche de alcatrão de carvão. A etapa limitante na taxa de adsorção em fase 

líquida para o CAG frequentemente é a difusão intrapartícula, ao contrário da adsorção em fase 

líquida com CAP (ÇEÇEN; AKTAŞ, 2012). Cada carvão ativado granular disponível 

comercialmente tem propriedades que o torna mais adequado para certas aplicações do que 

outros (CLARK; LYKINS JR., 1991). 

O carvão ativado granular é principalmente utilizado em filtros de leito fixo, ou 

alternativamente em (pseudo-) filtros de leitos móveis. Algumas das questões envolvidas no 
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projeto e operação destes filtros são: tempo de contato requerido ou velocidade espacial 

hidráulica, vasos de filtração permanentes ou móveis, facilidades para carregamento e 

descarregamento de carvão nos filtros, medidas de segurança. Além disso, uma consideração 

crítica em relação ao CAG refere-se à possibilidade de regeneração, in situ ou “off-site” 

(CRITTENDEN et al., 2005; NORIT, 2012). 

 

3.4 Seleção do carvão 
 

A seleção do carvão depende de sua habilidade em remover contaminantes de interesse 

e de outros requisitos do sistema relacionados à queda de pressão (perda de carga), transporte e 

reativação. 

Existe no mercado um grande número de carvões ativados granulares disponíveis 

comercialmente, e o tipo mais adequado para dada aplicação é normalmente determinado 

através das características físico-químicas do carvão, tais como: tipo de poro, reportado sob os 

índices de iodo, fenóis e molasses; densidade; superfície específica, entre outros parâmetros. Os 

testes em laboratório e em escala piloto baseados em isotermas também são necessários para a 

avaliação das condições termodinâmicas e cinéticas da adsorção de um contaminante 

específico. Embora modelos matemáticos tenham sido desenvolvidos para prever o 

comportamento da adsorção em sistemas com carvão, a complexidade da maioria destes 

sistemas ainda exige o levantamento de dados experimentais para projeto. Os modelos podem 

ser úteis para um pré-dimensionamento e análise de custos onde uma estimativa do desempenho 

pode ser requerida (CLARK; LYKINS JR., 1991). 

Segundo Bernardin Jr. (1980) e Desilva (2000), grande parte dos carvões ativados é 

produzida a partir de matérias-primas contendo carbono, tais como cascas de nozes, madeira, 

carvão vegetal, lodos de esgoto sanitário e resíduos de petróleo. Muitas destas matérias-primas 

podem produzir um carvão ativado com extensa área específica. No entanto, diferentes 

matérias-primas produzem diferentes tipos de carvão ativado, variando em dureza, densidade, 

tamanho de partícula e de poro, área específica, teor de cinzas residual, atividade e pH. Estas 

diferenças de propriedades fazem com que certos carvões sejam preferíveis em relação aos 

outros para diferentes aplicações. 

O carvão ativado derivado de carvão betuminoso é preferível para o tratamento de 

efluentes devido a sua alta dureza, característica esta requerida para minimizar as perdas no 

manuseio durante a sua reativação (BERNARDIN JR., 1980). Para fins de planejamento, 
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normalmente assume-se que uma perda de 2 a 5 % ocorrerá no processo de reativação 

(TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL, 2004). 

Dentre os fatores que afetam a facilidade com que os compostos orgânicos são 

adsorvidos e, consequentemente, o desempenho do carvão ativado, podem-se citar: polaridade, 

estrutura e massa molecular do contaminante; pH; concentração do contaminante; tamanho da 

partícula de carvão; vazão de filtração; e temperatura (BERNARDIN JR., 1980; DESILVA, 

2000; TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL, 2004; CAVALCANTI, 2012). 

Moléculas altamente polares são, geralmente, altamente solúveis e vice-versa. Uma vez 

que estas moléculas são adsorvidas com dificuldade (e vice-versa), pode-se afirmar que a alta 

polaridade reduz a facilidade de adsorção, ou que a adsorção é favorecida para moléculas 

apolares. A estrutura molecular também afeta a facilidade com que as moléculas aderem à 

superfície da partícula de carvão. Os compostos aromáticos, apolares e de alta massa molecular, 

como o benzeno, podem ser facilmente removidos da solução aquosa por adsorção, enquanto 

orgânicos polares de baixa massa molecular, como o metanol, não são efetivamente removidos 

(BERNARDIN JR., 1980; RIZZO; SHEPHERD, 1980; TCHOBANOGLOUS, BURTON e 

STENSEL, 2004). 

A massa molecular afeta a facilidade de adsorção através de dois efeitos: solubilidade e 

atração superficial. Em solução, à medida que a massa molecular do contaminante orgânico 

aumenta, o carvão ativado o adsorve mais efetivamente, pois as moléculas ficam menos 

solúveis na água. Esta regra se aplica especialmente aos compostos orgânicos com três ou mais 

átomos de carbono, uma vez que estes irão responder ao tratamento por adsorção. De modo 

similar, a atração superficial é geralmente maior para moléculas maiores, tal que estas são mais 

facilmente adsorvidas (BERNARDIN JR., 1980; RIZZO e SHEPHERD, 1980; DESILVA, 

2000). 

Entretanto, a estrutura do poro do carvão deve ser grande o suficiente para permitir que 

o contaminante migre para o seu interior. Em outras palavras, significa que esta regra geral é 

válida apenas enquanto a molécula orgânica for menor do que o tamanho do poro do carvão. A 

maior parte da área superficial interna existe em poros na faixa de 10 Å a 1000 Å. Moléculas 

maiores do que 1000 Å sofrem efeito adverso na adsorção, confrontadas com uma capacidade 

de área superficial severamente limitada, porque a difusão no poro para a vasta área superficial 

interna do carvão ativado é inibida. Este é o caso de moléculas orgânicas dissolvidas que têm 

tamanho aproximado ao de polímeros (BERNARDIN JR., 1980; RIZZO e SHEPHERD, 1980; 

DESILVA, 2000). 
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As características de adsorção de um contaminante específico serão alteradas se o 

mesmo estiver presente em uma mistura de contaminantes orgânicos, situação bastante usual 

nas aplicações de adsorção em tratamento de efluentes. Tipicamente ocorre uma redução da 

capacidade de adsorção de qualquer composto em uma solução com vários compostos, mas a 

capacidade de adsorção total do adsorvente pode ser maior do que a capacidade de adsorção de 

um único composto. A extensão da inibição devido à competição entre compostos está 

relacionada ao tamanho das moléculas sendo adsorvidas, suas afinidades de adsorção e suas 

concentrações relativas. Uma mistura de moléculas de alta e baixa massa molecular deve ser 

projetada para a remoção de espécies mais difíceis (RIZZO e SHEPHERD, 1980; DESILVA, 

2000; TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL, 2004). 

A maioria dos orgânicos é menos solúvel e mais prontamente adsorvida em valores de 

pH baixos. À medida que o pH aumenta a remoção do contaminante diminui. Como regra 

prática, recomenda-se aumentar o tamanho do leito de carvão em 20% para cada unidade de pH 

acima da neutralidade (7,0). Fatores que diminuem a solubilidade do contaminante na água 

e/ou aumentam a acessibilidade aos poros melhoram o desempenho dos filtros de carvão 

ativado (DESILVA, 2000). 

Quanto maior for a concentração do contaminante, maior a capacidade de remoção do 

carvão ativado. A molécula do contaminante está mais propensa a difundir para o interior do 

poro e ser adsorvida. Entretanto, quanto maior a concentração, maior a chance de haver “fuga 

do contaminante” por saturação precoce do leito em operação. O limite superior para os 

contaminantes é de algumas centenas de partes por milhão. Concentrações de contaminantes 

mais elevadas podem requerer maiores tempos de contato com o carvão ativado. Além disso, a 

remoção de substâncias orgânicas é potencializada pela presença de dureza na água, motivo 

pelo qual sempre que possível se devem posicionar os leitos de carvão ativado a montante de 

unidades de remoção de íons. De qualquer maneira, este é normalmente o caso, uma vez que o 

carvão ativado é frequentemente utilizado para a remoção de cloro a montante de processos de 

troca iônica ou de membranas (DESILVA, 2000). 

Com relação ao tamanho de partícula, geralmente a granulometria mais refinada resulta 

em melhor contato e remoção do contaminante alvo, porém ocasiona maior queda de pressão no 

leito. Desilva (2000) apresenta a seguinte regra prática: a granulometria 0,841 mm por 0,297 

mm resulta em 2 a 3 vezes melhor remoção do que a 1,68 mm por 0,420 mm, e de 10 a 20 vezes 

melhor remoção cinética do que a 2,38 mm por 0,595 mm. 
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De modo geral, quanto menor a vazão mais tempo o contaminante terá para difundir 

dentro do poro e ser adsorvido. Um tempo de contato mais longo quase sempre resulta em 

melhor adsorção do contaminante em carvão ativado. Novamente, um leito de 0,841 mm por 

0,297 mm pode operar com o dobro da vazão de um leito de 1,68 mm por 0,420 mm, e este, por 

sua vez, pode operar com o dobro da vazão de um leito de 2,38 mm por 0,595 mm. Contudo, 

sempre que forem consideradas altas vazões com granulometrias de carvão mais finas, deve-se 

atentar para o aumento na perda de carga através do leito. 

O aumento de temperatura diminui a viscosidade da solução e, como consequência, 

pode aumentar a taxa de difusão do soluto nos poros, ocasionando o aumento da adsorção. 

Maiores temperaturas, entretanto, podem também romper a ligação de adsorção e diminuir 

ligeiramente a adsorção. Assim, geralmente, baixas temperaturas tendem a favorecer a 

adsorção, mas isto depende do composto orgânico a ser removido (DESILVA, 2000). 

Além da capacidade de adsorção e da seletividade, devem ser consideradas para a 

seleção do carvão características como a habilidade de resistir à reativação térmica e a 

resistência às perdas por atrito durante o transporte e o manuseio (CLARK; LYKINS JR., 

1991). 

Os princípios apresentados acima podem fornecer algum entendimento de por que um 

composto tóxico é mais facilmente removido através de adsorção; porém, eles não são 

determinísticos para o projeto de equipamentos para um sistema de tratamento específico. 

Tais estimativas necessitam dos resultados das isotermas de adsorção e dos testes em colunas 

(BERNARDIN JR., 1980). 

 

3.5 Projeto de filtros de carvão ativado granular 
 

Os filtros de carvão ativado granular são amplamente utilizados em processos de 

purificação para água potável, água subterrânea e águas residuais como uma etapa de 

tratamento avançado, particularmente para a remoção de compostos orgânicos tóxicos 

(ÇEÇEN; AKTAŞ, 2012).  

Neste processo, uma corrente afluente passa através de um leito de carvão ativado 

granular (CAG), onde os orgânicos presentes na corrente de água residual pré-tratada são 

adsorvidos pelo carvão (TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL, 2004; IPIECA, 2010). 

Um sistema de contralavagem e de lavagem de superfície dos adsorvedores, bem como o 
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sistema de bombeamento de carga podem ser considerados como componentes deste sistema. A 

Figura 3.5 mostra um esquema do processo envolvendo filtros de CAG. 

 

 
 

Figura 3.5 – Sistema de carvão ativado (adaptado de IPIECA, 2010) 
 

O projeto de um sistema de adsorção com carvão ativado granular depende das 

características da corrente de alimentação (afluente), do tipo de carvão ativado utilizado, dos 

parâmetros de operação selecionados e da meta do tratamento (qualidade requerida para o 

efluente). Uma meta de tratamento define as necessidades de desempenho do sistema, e as 

características da corrente afluente afetam a escolha da configuração do sistema e o tamanho 

dos equipamentos necessários para atingirem o desempenho requerido (CLARK; LYKINS JR., 

1991; DE SILVA, 2000). 

A seguir serão abordadas algumas considerações para o projeto e operação destes filtros. 

 

3.5.1 Parâmetros de projeto 
 

 A primeira consideração no projeto de qualquer sistema de carvão ativado é a seleção do 

carvão (ver item 3.4). Em seguida, devem-se determinar duas importantes variáveis no projeto 

de sistemas de carvão ativado granular: o tempo de contato de leito vazio (em inglês, “empty 

bed contact time”, EBCT) e as curvas de ruptura (em inglês, “breakthrough”), que, em conjunto 

com a vazão a ser tratada, determinam o tamanho do leito de carvão e o volume do vaso 

adsorvedor. Outro parâmetro de projeto relevante que está relacionado às curvas de ruptura é a 

taxa de exaustão do carvão (ou taxa de uso), parâmetro que determinará o tamanho do sistema 

de reativação ou a frequência em que o carvão deverá ser substituído quando o sistema não 

possuir reativação in situ. Os requisitos de transferência e estocagem de carvão são 

determinados pelo tamanho dos adsorvedores e do sistema de reativação e pelo cronograma de 

transferência de carvão entre estes dois sistemas (ou pelo cronograma de reposição do carvão). 
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(CLARK; LYKINS JR., 1991). Deve-se considerar ainda a necessidade de pré-tratamentos à 

etapa de adsorção em carvão ativado granular (BERNARDIN JR., 1980). 

 

3.5.1.1 Tempo de contato de leito vazio (EBCT) 

 

O tempo de contato de leito vazio (EBCT) é uma variável de projeto primária que 

corresponde ao tempo de retenção em um leito sem mídia (DROSTE, 1997). É definido como o 

volume do leito de carvão dividido pela vazão superficial da corrente fluida através do 

adsorvedor, podendo também ser expresso como a profundidade do leito de CAG dividida pela 

velocidade superficial do líquido em um leito vazio, conforme Equação 1 

(TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL, 2004; ÇEÇEN; AKTAŞ, 2012): 
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Esta variável indica a quantidade de carvão ativado requerida por filtro e, portanto, as 

dimensões do equipamento e o custo de instalação (BERNARDIN JR., 1980). 

O volume do adsorvedor depende, além do volume do leito, da borda livre ou capacidade 

excedente, a qual é prevista sobre o volume do leito. A borda livre deve ser incorporada ao 

projeto do vaso, de modo a permitir a contralavagem in situ, e pode chegar à cerca de 50% para 

sistemas de leitos fixos e de leitos expandidos. Caso contrário, a contralavagem externa será 

necessária. Se a expansão do leito não for necessária, mesmo com contralavagem para remoção 

de sólidos, uma borda livre de 20 a 30% deve ser suficiente. Praticamente nenhuma borda livre 

é necessária para leitos pulsantes em fluxo ascendente (CLARK; LYKINS JR., 1991; 

DESILVA, 2000). 

A Tabela 3.5 mostra alguns valores típicos de EBCT para projeto e operação de sistemas 

de carvão ativado. Em tratamento de águas e efluentes, o EBCT varia em uma larga faixa, 

dependendo da aplicação, dos contaminantes presentes e da qualidade desejada para o efluente 

tratado (ÇEÇEN; AKTAŞ, 2012). 

Na prática, o tempo de contato de leito vazio pode variar pela mudança da profundidade 

do leito de CAG à vazão constante, ou pela mudança de vazão à profundidade do leito constante 

(ÇEÇEN; AKTAŞ, 2012). 
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Tabela 3.5 – Tempos de contato de leito vazio típicos para alguns sistemas de CAG 

 Faixa de EBCT (min) 
Geral 10-50 
Típico 30 
Tratamento de água 5-30; 7-20 
Tratamento terciário de efluente sanitário 17-50 
Tratamento de efluente industrial 30-60 

(ÇEÇEN e AKTAŞ, 2012; DROSTE, 1997; RIZZO e SHEPHERD, 1980; BERNARDIN JR., 1980) 

 

O efeito do EBCT no desempenho do filtro é o de alterar o tempo para atingir a 

concentração de ruptura (“breakthrough”), a qual é definida como o ponto em que a 

concentração do contaminante de interesse no efluente do adsorvedor excede a meta de 

tratamento preestabelecida. Tempos de contato relativamente mais curtos resultam em ruptura 

precoce, enquanto tempos de contato relativamente mais longos retardam a ruptura. Existe 

claramente um balanço econômico entre a frequência de saturação e o volume do adsorvedor 

(ÇEÇEN; AKTAŞ, 2012; CLARK; LYKINS JR., 1991; DROSTE, 1997).  

À medida que o EBCT aumenta, não apenas ocorre o retardamento da ruptura, como 

também há uma melhora no uso do carvão. No entanto, após certo ponto, aumentar o EBCT não 

apresenta mais esse efeito e o volume adicional no adsorvedor atua apenas como capacidade de 

armazenamento para o carvão exausto. O percentual do carvão total no leito que está exausto no 

ponto de ruptura é maior em um leito mais profundo do que em um leito mais raso. Dessa 

forma, deve-se buscar uma profundidade de leito ótima considerando somente o custo do 

adsorvedor.  

A escolha final da profundidade do leito e do volume do adsorvedor correspondente 

depende também da frequência de reativação ou de troca do carvão. Há, portanto, um equilíbrio 

de custos de instalação e custos operacionais entre maiores volumes de adsorvedores com 

menor frequência de reativação (ou de troca) e menores volumes de adsorvedores com maior 

frequência de reativação (ou de troca). A profundidade ótima do leito e o equilíbrio dos custos 

dependem da carga do sistema e das características do leito de carvão (CLARK; LYKINS JR., 

1991). 

 

3.5.1.2 Concentração de ruptura e curvas de ruptura (“breakthrough”) 

 

A ruptura ocorre quando a concentração efluente excede um valor preestabelecido; porém, 

a curva de ruptura é uma função contínua da concentração efluente em relação ao volume total 
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de água tratada ou em relação ao tempo (RIZZO e SHEPHERD, 1980; CLARK; LYKINS JR., 

1991).  

Uma curva de ruptura típica (Figura 3.6) permite relacionar a concentração de adsorbato à 

quantidade do leito de carvão exausto, ativo (zona de adsorção) e livre de material adsorvido. A 

curva de ruptura exibe um formato em S na zona de adsorção e termina assintoticamente, 

aproximando-se da concentração de alimentação (DROSTE, 1997). 

 
Figura 3.6 – Curva de ruptura de um adsorvedor de CAG de leito fixo (DROSTE, 1997) 

 

No momento em que a corrente a ser tratada é alimentada pelo topo da coluna, a camada 

superior do leito começa a remover o adsorbato até que esteja saturada em uma concentração 

correspondente à de alimentação. Camadas sucessivas no leito terão menor acúmulo de 

adsorbato devido à redução de sua concentração no líquido. Em algum ponto do leito, a 

concentração de adsorbato no líquido irá diminuir até zero, e o carvão abaixo deste ponto estará 

livre de material adsorvido. A zona em que a concentração no líquido diminui desde o valor de 

alimentação até um valor mínimo é considerada a zona de adsorção, ou zona de transferência de 

massa, onde a remoção da impureza está efetivamente ocorrendo. Com o passar do tempo, o 

leito vai saturando e a zona de adsorção se move em sentido descendente através da coluna até 

que ocorra a ruptura. O comprimento da zona de adsorção é tipicamente uma função da carga 

hidráulica aplicada à coluna e das características do carvão ativado (RIZZO; SHEPHERD, 

1980; DROSTE, 1997; TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL, 2004).  

Conforme pode ser observado na curva de ruptura da Figura 3.6, na partida, o efluente de 

um adsorvedor de leito fixo contendo carvão virgem tem uma concentração muito baixa de 
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adsorbato (contaminante), C, uma vez que a maior parte foi adsorvida pelo carvão próximo ao 

início do leito. À medida que mais líquido passa através da coluna, a capacidade de adsorção do 

carvão vai exaurindo e menos adsorbato será removido. A partir daí, ocorre um aumento 

gradual na concentração do efluente, atingindo a concentração de ruptura, Cb. Por fim, com o 

leito se aproximando da exaustão, a concentração de adsorbato efluente aumenta rapidamente 

até a concentração de exaustão, Ce, que se aproxima da concentração de alimentação, C0 

(CLARK; LYKINS JR., 1991; DROSTE, 1997). 

O ponto de ruptura depende das características da corrente afluente e do leito de carvão. 

Diferentes solutos com diferentes carvões resultarão em diferentes inclinações para as curvas de 

ruptura em uma dada vazão e volume de leito, ou seja, em um dado tempo de contato. Além 

disso, o intervalo de tempo decorrido desde a partida até o ponto de ruptura vai depender do 

soluto específico e das características do carvão. As duas variáveis físico-químicas de um dado 

sistema são determinantes das características das curvas de ruptura. O formato da curva de 

ruptura também dependerá se o líquido aplicado contém constituintes não adsorvíveis e 

biodegradáveis. Caso estejam presentes, os constituintes não adsorvíveis serão detectados no 

efluente assim que a coluna de carvão iniciar a operação, e a curva de ruptura observada não 

iniciará no ponto zero, fato relativamente comum em aplicações de adsorção com efluentes, 

especialmente com relação à remoção de COD. Por outro lado, a presença de compostos 

adsorvíveis e biodegradáveis não permitirá que a curva de ruptura atinja C/C0 = 1,0, porque a 

atividade biológica, caso esteja presente, continuará mesmo após atingir a capacidade de 

adsorção do carvão (CLARK; LYKINS JR., 1991; DROSTE, 1997; TCHOBANOGLOUS, 

BURTON e STENSEL, 2004). 

As curvas de ruptura são importantes para o projeto de filtros de carvão ativado porque 

definem a relação entre os parâmetros físico-químicos do sistema solvente-soluto-carvão, 

incluindo a vazão, o tamanho do leito, a taxa de exaustão do carvão, a seleção do número de 

colunas em um sistema com múltiplos adsorvedores em série, e a meta do tratamento. 

Portanto, existe uma relação entre as curvas de ruptura, a meta de tratamento e o número 

de adsorvedores. Para uma meta de tratamento estabelecida, a análise de várias curvas de 

ruptura para um afluente em estudo provê informações necessárias para o dimensionamento do 

adsorvedor e do sistema de reativação (quando existir). O tempo de contato estabelecido para o 

projeto será o que resultar em volume do adsorvedor e frequência de reativação (ou de troca) de 

menor custo relativo. 
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Na prática, a única forma de usar a capacidade do fundo da coluna de adsorção de carvão 

é tendo dois ou mais leitos em série. Quando um leito está exausto e pronto para troca ou 

reativação, o leito seguinte ainda tem alguma capacidade de adsorção, garantindo que a meta de 

tratamento não seja excedida em nenhum momento. Múltiplos leitos em série também permitem 

uma combinação entre vasos em fluxo ascendente e descendente, o que pode aumentar a 

eficiência do processo. Alternativamente, podem-se utilizar múltiplas colunas em paralelo, de 

modo que ao se atingir o ponto de ruptura em uma coluna a qualidade do efluente não seja 

afetada. A vazão e a profundidade de leito ótimas, assim como a capacidade de operação do 

carvão, devem ser estabelecidas para determinar as dimensões e o número de adsorvedores 

necessários para o tratamento contínuo. Estes parâmetros podem ser determinados a partir de 

testes em colunas dinâmicas (CLARK; LYKINS JR., 1991; TCHOBANOGLOUS, BURTON 

e STENSEL, 2004). 

 

3.5.1.3 Taxa de exaustão ou taxa de uso do carvão 

 

Segundo Rizzo e Shephered (1980), Tchobanoglous, Burton e Stensel (2004), Crittenden 

et al. (2005), Sharma (2011) e Çeçen e Aktaş (2012), a taxa de exaustão ou taxa de uso do 

carvão é definida pela relação entre a massa de carvão requerida por unidade de volume de 

efluente tratado até a ruptura (Equação 2): 

 

����	��	�����	ã
 = 	
�����	����ã�

��	
��	��	�	
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���.∗	�	����

��	
���	��		����	�����������	∗�	����
  (2) 

 

Esta relação também pode ser traduzida pela razão entre a densidade aparente do carvão 

em larga escala e o número de volumes de leito processados em pequena escala até atingir a 

ruptura (DROSTE, 1997; ASTM D6586-03, 2008). 

Entretanto, para Bernardin Jr. (1980) e Crittenden et al. (1993), a taxa de uso do carvão é 

dada pela relação inversa à da Equação 2, ou seja, considera o volume de efluente processado 

por unidade de massa de carvão. 

De toda forma, o que se busca é tratar o maior volume possível de efluente usando a 

menor quantidade de carvão. Portanto, o tempo de contato de leito vazio (EBCT) e a coluna de 

CAG devem ser devidamente selecionados para minimizar a taxa de uso do carvão, reduzindo, 

assim, os custos. A taxa de uso do carvão indica a taxa com que o carvão deve ser reposto, e isto 
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define os custos operacionais do sistema. Uma alta taxa de exaustão do carvão significa que o 

mesmo deverá ser trocado com mais frequência. Esta taxa pode ser calculada a partir de curvas 

de isotermas ou alternativamente pode ser determinada através de testes em colunas, pelo 

levantamento de curvas de ruptura (BERNARDIN JR, 1980; RIZZO; SHEPHERD, 1980; 

CLARK; LYKINS JR., 1991; CRITTENDEN et al., 1993). 

Os dados podem ser obtidos pela operação de duas colunas em série até que o efluente do 

segundo leito exceda o valor limite de concentração estabelecido. Neste ponto, o primeiro leito 

da série é removido e um leito de carvão virgem é colocado na posição final. Repetindo-se este 

procedimento um número de vezes e analisando as concentrações do efluente das colunas, uma 

série de curvas pode ser desenvolvida. Estas curvas devem começar a se aproximar de uma 

condição de equilíbrio, exibido pela duplicação do formato da curva de ruptura. 

Consequentemente, o volume processado entre pontos equivalentes das curvas determina o 

volume processado para a quantidade de carvão contida em cada coluna. Assim, pode-se 

estimar precisamente a taxa de uso do carvão para o tratamento do efluente de refinaria 

(BERNARDIN JR., 1980). 

 

3.5.1.4 Carga hidráulica 
 

Em tratamento de águas e efluentes, a carga hidráulica, também chamada de taxa 

hidráulica superficial ou velocidade superficial, é definida como a vazão de líquido fluindo 

através do leito por área (L³/T/L²). Essa taxa corresponde à velocidade do líquido em um leito 

vazio com área de seção transversal A e é calculada pela Equação 3: 

 

� =
���ã�
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     (3) 

 

Onde DC é o diâmetro da coluna. 

 

Uma vez selecionado o tempo de contato requerido para uma dada meta de tratamento, a 

área de seção transversal do adsorvedor é selecionada para garantir que as cargas hidráulicas 

estejam em uma faixa de operação razoável, em relação ao valores usualmente praticados. 

Faixas típicas de carga hidráulica para leitos de fluxo descendente são de 5 a 15 m³/h/m² e para 
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leitos de fluxo ascendente de 12 a 25 m³/h/m² (CLARK; LYKINS JR., 1991; SHARMA, 2011; 

ÇEÇEN; AKTAŞ, 2012). 

As duas variáveis que determinam a carga hidráulica permissiva no CAG são a velocidade 

superficial no leito e a perda de carga. Na faixa de operação usual para carga hidráulica, a 

velocidade superficial no leito parece não afetar criticamente as taxas de adsorção. A perda de 

carga através do leito de carvão é um item de maior relevância na seleção da carga hidráulica. 

Além da vazão e da concentração de sólidos na alimentação, a perda de carga admissível 

também depende do tamanho da partícula e do tipo de carvão, bem como se o fluxo 

descendente é por gravidade ou à pressão (CLARK e LYKINS JR., 1991). 

 

3.5.2 Características dos vasos adsorvedores 
 

Os vasos adsorvedores podem ter formato cilíndrico ou de caixas retangulares, de material 

metálico ou de concreto. O tipo de vaso utilizado depende do tamanho do sistema, 

configuração, características do afluente e preferência individual do projetista. 

Existem três tipos fundamentais de adsorvedores: metálico aberto com fluxo por 

gravidade, metálico fechado pressurizado, e aberto de concreto com fluxo por gravidade. As 

aplicações em tratamento de efluentes industriais na faixa de 3785 a 37850 m³/d usualmente 

empregam vasos metálicos à pressão, tais como os apresentados na Figura 3.7 (CLARK; 

LYKINS JR., 1991). Na Petrobras, as aplicações em reúso de efluentes industriais são, em sua 

maioria, com filtros adsorvedores de leito fixo à pressão e fluxo descendente. 

Os materiais utilizados para estes adsorvedores são o aço carbono revestido ou o aço 

inoxidável. O diâmetro de vasos circulares pré-fabricados pode chegar até 12 ft (3,7 m) e o 

comprimento até 60 ft (18,3m) devido às limitações de transporte rodoviário. Para vazões 

maiores, típicas de grandes sistemas municipais, adsorvedores em concreto abertos seriam mais 

indicados. Outras características que diferenciam os adsorvedores são os detalhes dos internos, 

como os distribuidores de líquido e os coletores e métodos de suporte do leito de carvão.  
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Figura 3.7 – Filtros de CAG de leito fixo, metálicos, a pressão (ZUNTINI; PALMGREN, 2012) 

 

O dimensionamento de um adsorvedor é baseado na vazão, carga hidráulica e tempo de 

contato. Estas variáveis resultam em volume do adsorvedor, profundidade, área de seção 

transversal e número de vasos adsorvedores em paralelo. Uma vez conhecidas estas 

quantidades, o arranjo do adsorvedor pode ser concebido (CLARK; LYKINS JR., 1991).  

A seleção de um número de adsorvedores para um dado projeto depende do tamanho do 

vaso e da carga hidráulica permitida. Adsorvedores únicos ou múltiplos podem ser utilizados 

dependendo das necessidades da aplicação. Os filtros de CAG de passagem única são indicados 

quando há baixa taxa de exaustão do carvão (CLARK; LYKINS JR., 1991). Os adsorvedores 

metálicos disponíveis comercialmente geralmente têm diâmetros padronizados, como os 

apresentados na Tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6 – Diâmetros padronizados para vasos metálicos circulares, conforme a norma American 
Society of Mechanical Engineers (ASME) 

Pré-fabricados (m) Fabricados no campo (m) 

2,4130 4,7244 

2,8956 6,5532 

3,0480 9,0678 

3,3528 11,7856 

3,6576 16,7640 

(Adaptado de CLARK; LYKINS JR., 1991) 
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3.5.3 Configuração dos adsorvedores 
 

Para definir a configuração do sistema, a primeira consideração é estabelecer se serão 

utilizados múltiplos adsorvedores em série ou não. Em seguida, deve-se determinar o número 

de adsorvedores em paralelo, ou grupos paralelos de adsorvedores em série, necessários para 

uma dada capacidade de projeto. Para o caso de leito fixo, é recomendável o uso de pelo menos 

dois adsorvedores em série. Estes pares de adsorvedores em série constituem um módulo 

adsorvedor que pode ser repetido tanto quanto requerido para atingir a capacidade de projeto 

total da planta, com módulos paralelos (CLARK; LYKINS JR., 1991). 

A configuração de leitos fixos em arranjos série-paralelo é a mais utilizada na Petrobras 

em tratamento de efluentes de refinaria para reúso. Esta configuração confere as vantagens do 

arranjo em paralelo, de lidar com elevadas vazões, que podem superar 500 m³/h. Apresenta 

também as vantagens do arranjo em série, garantindo a qualidade do efluente final durante todo 

o tempo, além de aumentar a utilização do carvão resultando em menor frequência de troca. As 

unidades de reúso da Petrobras geralmente contam com um pré-tratamento para remoção de 

sólidos suspensos a montante dos filtros de CAG, o que também favorece o uso da configuração 

de leitos fixos. 

 

3.5.3.1 Leitos fixos e móveis 

 

Os dois tipos fundamentais de adsorvedores de carvão ativado granular são classificados 

como leito fixo e leito móvel. Em um adsorvedor de leito fixo, o carvão contido no vaso 

permanece estacionário e opera tanto com fluxo descendente quanto com fluxo ascendente. A 

concentração do contaminante aumenta gradualmente com o tempo na saída do leito, indicando 

a exaustão do carvão (CLARK; LYKINS JR., 1991). Arranjos tipicamente utilizados para os 

adsorvedores de leito fixo podem ser vistos na Figura 3.8. 

 

 



 

 

(a) 

Figura 3.8 – Configurações de adsorvedores de leito fixo comumente utilizadas: (a) lei
descendente; (b) leitos em paralelo, fluxo descendente 

TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL
 

Adsorvedores de leito móvel, por outro lado, sempre operam em modo ascendente. Estes 

podem ser do tipo leito móvel 

primeiro tipo opera, em série ou em paralelo, à vazão alta o suficiente para provocar uma ligeira 

expansão do leito de carvão, de cerca de 10% do volume emp

hidráulica superficial varia de 18 a 20 m³/h/m². A vantagem deste tipo de sistema é sua 

habilidade de lidar com sólidos suspensos, sem desenvolver uma queda de pressão excessiva. 

Contudo, em geral, adsorvedores de leito móvel ex

carvão no efluente do que adsorvedores de fluxo descendente porque a expansão do leito leva à 

formação de finos no momento em que as partículas de carvão sofrem colisão e abrasão, e 

permitem que os finos escapem atrav

tipo, por sua vez, descarrega periodicamente uma porção de carvão exausto pelo fundo do vaso, 

enquanto outra porção de carvão virgem é adicionada pelo topo do leito. Ao contrário da 

operação em leito fixo, este processo elimina a necessidade de parar o vaso após atingir a 

exaustão para troca do leito. Neste caso, o líquido e o carvão se movem em fluxo totalmente 

contracorrente. Outra característica do leito pulsante consiste no fato de que é possíve

uma concentração no efluente constante no estado estacionário, desde que a concentração de 

alimentação também seja constante, pois o carvão é periodicamente renovado no sistema. 

Entretanto, os sólidos suspensos devem ser removidos a montante do l

prevenir dificuldades hidráulicas, tais como entupimentos e incrustações (“fouling”)

Atualmente, poucos adsorvedores de leito móvel, se houverem, são usados no tratamento de 

efluentes (RIZZO e SHEPHERD, 1980; 

TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL

 

 

 
(b)

 
Configurações de adsorvedores de leito fixo comumente utilizadas: (a) lei

descendente; (b) leitos em paralelo, fluxo descendente (RIZZO e SHEPHERD, 1980
TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL, 2004) 

Adsorvedores de leito móvel, por outro lado, sempre operam em modo ascendente. Estes 

podem ser do tipo leito móvel expandido ou do tipo leito móvel pulsante (

primeiro tipo opera, em série ou em paralelo, à vazão alta o suficiente para provocar uma ligeira 

expansão do leito de carvão, de cerca de 10% do volume empacotado. Neste caso, a taxa 

hidráulica superficial varia de 18 a 20 m³/h/m². A vantagem deste tipo de sistema é sua 

habilidade de lidar com sólidos suspensos, sem desenvolver uma queda de pressão excessiva. 

Contudo, em geral, adsorvedores de leito móvel expandido podem apresentar mais finos de 

carvão no efluente do que adsorvedores de fluxo descendente porque a expansão do leito leva à 

formação de finos no momento em que as partículas de carvão sofrem colisão e abrasão, e 

permitem que os finos escapem através das passagens criadas pela expansão do leito. 

tipo, por sua vez, descarrega periodicamente uma porção de carvão exausto pelo fundo do vaso, 

enquanto outra porção de carvão virgem é adicionada pelo topo do leito. Ao contrário da 

to fixo, este processo elimina a necessidade de parar o vaso após atingir a 

exaustão para troca do leito. Neste caso, o líquido e o carvão se movem em fluxo totalmente 

contracorrente. Outra característica do leito pulsante consiste no fato de que é possíve

uma concentração no efluente constante no estado estacionário, desde que a concentração de 

alimentação também seja constante, pois o carvão é periodicamente renovado no sistema. 

Entretanto, os sólidos suspensos devem ser removidos a montante do leito móvel pulsante para 

prevenir dificuldades hidráulicas, tais como entupimentos e incrustações (“fouling”)

adsorvedores de leito móvel, se houverem, são usados no tratamento de 

RIZZO e SHEPHERD, 1980; CLARK e LYKINS JR., 1

TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL, 2004; ÇEÇEN e AKTAŞ

54 

 

 
(b) 

Configurações de adsorvedores de leito fixo comumente utilizadas: (a) leitos em série, fluxo 
SHEPHERD, 1980; 

Adsorvedores de leito móvel, por outro lado, sempre operam em modo ascendente. Estes 

expandido ou do tipo leito móvel pulsante (Figura 3.9). O 

primeiro tipo opera, em série ou em paralelo, à vazão alta o suficiente para provocar uma ligeira 

acotado. Neste caso, a taxa 

hidráulica superficial varia de 18 a 20 m³/h/m². A vantagem deste tipo de sistema é sua 

habilidade de lidar com sólidos suspensos, sem desenvolver uma queda de pressão excessiva. 

pandido podem apresentar mais finos de 

carvão no efluente do que adsorvedores de fluxo descendente porque a expansão do leito leva à 

formação de finos no momento em que as partículas de carvão sofrem colisão e abrasão, e 

és das passagens criadas pela expansão do leito. O segundo 

tipo, por sua vez, descarrega periodicamente uma porção de carvão exausto pelo fundo do vaso, 

enquanto outra porção de carvão virgem é adicionada pelo topo do leito. Ao contrário da 

to fixo, este processo elimina a necessidade de parar o vaso após atingir a 

exaustão para troca do leito. Neste caso, o líquido e o carvão se movem em fluxo totalmente 

contracorrente. Outra característica do leito pulsante consiste no fato de que é possível atingir 

uma concentração no efluente constante no estado estacionário, desde que a concentração de 

alimentação também seja constante, pois o carvão é periodicamente renovado no sistema. 

eito móvel pulsante para 

prevenir dificuldades hidráulicas, tais como entupimentos e incrustações (“fouling”). 

adsorvedores de leito móvel, se houverem, são usados no tratamento de 

CLARK e LYKINS JR., 1991; 

AKTAŞ, 2012). 



 

 

 
(a) 

Figura 3.9 – Tipos de adsorvedores de leito móvel: (a) leito móvel expandido; (b) leito móvel pulsante 
(RIZZO e SHEPHERD, 1980; DROSTE, 1997

 

3.5.3.2 Leitos fixos em série

 

Nesta configuração, o fluxo é descendente através do leito de carvão para cada unidade 

em série. Quando ocorre a exaustão do carvão é necessário removê

disposição, sendo cada leito reposto como uma unidade completa. O primeiro adsorvedor da 

série é retirado de operação e o adsorvedor secundário passa a ser o leito principal. Em seguida, 

o adsorvedor com o leito virgem é re

 

Figura 3.10 – Leitos de carvão com fluxo descendente em série (SHARMA, 2011).
 

 ou    
 

(b)

Tipos de adsorvedores de leito móvel: (a) leito móvel expandido; (b) leito móvel pulsante 
HERD, 1980; DROSTE, 1997; TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL

Leitos fixos em série 

Nesta configuração, o fluxo é descendente através do leito de carvão para cada unidade 

em série. Quando ocorre a exaustão do carvão é necessário removê-

cada leito reposto como uma unidade completa. O primeiro adsorvedor da 

série é retirado de operação e o adsorvedor secundário passa a ser o leito principal. Em seguida, 

o adsorvedor com o leito virgem é realocado para a posição de polimento (

 
Leitos de carvão com fluxo descendente em série (SHARMA, 2011).
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ou     
 

(b) 

Tipos de adsorvedores de leito móvel: (a) leito móvel expandido; (b) leito móvel pulsante 
TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL, 2004) 

Nesta configuração, o fluxo é descendente através do leito de carvão para cada unidade 

-lo para reativação ou 

cada leito reposto como uma unidade completa. O primeiro adsorvedor da 

série é retirado de operação e o adsorvedor secundário passa a ser o leito principal. Em seguida, 

polimento (Figura 3.10). 

 

Leitos de carvão com fluxo descendente em série (SHARMA, 2011). 
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Desta forma, o carvão se move em contracorrente ao fluxo do efluente de refinaria. A 

aproximação do fluxo em contracorrente proporciona alta eficiência de utilização do carvão 

pela maximização de sua exaustão no leito principal, antes de sua remoção para reativação. Este 

sistema pode ser construído com um leito extra de reserva para tornar-se o primeiro adsorvedor 

quando o leito principal for retirado de serviço. O número de adsorvedores em série 

normalmente está limitado em quatro ou menos, devido às considerações de custo de instalação. 

A contralavagem pode ser utilizada no leito principal para remover pequenas quantidades de 

sólidos suspensos acumulados no leito de carvão (RIZZO e SHEPHERD, 1980; CLARK e 

LYKINS JR., 1991). 

 

3.5.3.3 Leitos fixos em paralelo 
 

Na configuração em paralelo, os leitos fixos operam em fluxo descendente e cada leito de 

carvão recebe a mesma quantidade e qualidade da corrente de alimentação. A partida de cada 

unidade é estagiada de modo que a exaustão do carvão ocorra sequencialmente. Isto permite a 

remoção de todo o carvão de cada adsorvedor, um por vez, para reativação ou troca (Figura 

3.11). Para projeto, recomenda-se um mínimo de dois adsorvedores de carvão em paralelo. Em 

sistemas operando na capacidade máxima de projeto, um adsorvedor reserva pode ser fornecido 

para entrar em operação quando outro adsorvedor for retirado de operação, seja para a remoção 

e regeneração do carvão exausto ou para manutenção. 

 
 

Figura 3.11 – Operação de três leitos em paralelo (CRITTENDEN et al., 2005). 
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Nesta configuração, o nível de exaustão do carvão quando um adsorvedor é descarregado 

não é tão alto quanto aquele para leitos fixos em série porque nenhum adsorvedor opera até a 

saturação completa. Um ou mais adsorvedores podem operar até ligeiramente além do ponto de 

ruptura, enquanto os outros podem não atingir um nível tão alto de exaustão do carvão. Assim, a 

mistura do efluente das colunas contendo carvão virgem com o efluente das colunas com carvão 

parcialmente exausto prolonga o tempo de vida útil dos leitos. Este método de operação pode 

ser mais apropriado para plantas de grande porte, em que a mistura de efluentes irá atender aos 

padrões de tratamento, prolongando o tempo de utilização do carvão. Estes adsorvedores 

também são normalmente equipados com facilidades para contralavagem e troca de carvão 

(RIZZO e SHEPHERD, 1980; CLARK e LYKINS JR., 1991; CRITTENDEN et al., 1993; 

TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL, 2004). 

 

3.5.3.4 Operação em fluxo descendente em comparação ao fluxo ascendente 
 

Devido à perda de carga, a carga hidráulica aceitável para qualquer corrente líquida 

depende da quantidade e das características dos sólidos suspensos presentes, bem como de sua 

tendência a entupir o leito. Leitos de fluxo descendente estão mais sujeitos ao entupimento por 

sólidos suspensos do que os leitos de fluxo ascendente, pois os sólidos acumulam na superfície 

superior e dentro do leito. Além disso, a expansão do leito somente pode ser feita em um ciclo 

de contralavagem. Em algumas aplicações, o leito de carvão é utilizado tanto como filtro para 

sólidos suspensos quanto como adsorvedor de orgânicos, sendo, nestes casos, mais apropriada a 

operação em fluxo descendente. Os sólidos suspensos são periodicamente removidos por 

contralavagem, tal como é realizado em filtros de areia. Comumente, a adsorção em carvão é 

precedida por filtração em areia para reduzir a concentração de sólidos suspensos e a perda de 

carga resultante. Quando o adsorvedor de carvão é precedido por uma filtração em areia, a 

operação em fluxo descendente pode algumas vezes ocorrer sem contralavagem ou com baixa 

frequência de contralavagem (CLARK e LYKINS JR., 1991; TCHOBANOGLOUS, 

BURTON e STENSEL, 2004). 

Em operação com fluxo ascendente, há uma tendência para as partículas sedimentarem 

antes de atingirem a extremidade à montante do leito (que é o fundo do leito), prevenindo, desta 

forma, o bloqueio da superfície e penetração dos sólidos no leito. Além disso, o leito é 

facilmente expandido para a lavagem e remoção dos sólidos. Adsorvedores de fluxo ascendente 
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são apropriados para cargas com concentrações altas ou baixas de sólidos suspensos. Para altas 

concentrações de sólidos suspensos, deve-se optar preferencialmente por adsorvedores de fluxo 

ascendente, uma vez que o acúmulo de sólidos e a correspondente perda de carga serão 

minimizados. Em tais aplicações, alguns sólidos remanescentes devem ser tolerados ou então os 

adsorvedores devem ser seguidos de filtração. Para baixas concentrações de sólidos suspensos, 

adsorvedores em fluxo ascendente podem também ser utilizados, porque o leito de carvão não 

será necessário como filtro para sólidos (CLARK e LYKINS JR., 1991). 

 

3.5.3.5 Fluxo por gravidade em comparação ao fluxo a pressão 
 

O fluxo por gravidade é recomendado apenas para leitos de fluxo descendente, a menos 

que a construção em plano inclinado permita um gradiente hidráulico suficiente para 

alimentação ascendente por gravidade. 

O fluxo a pressão pode ser utilizado tanto com leitos de fluxo descendente quanto 

ascendente, pois pode atingir cargas hidráulicas mais elevadas do que as que seriam possíveis 

com fluxo por gravidade. Com carga hidráulica mais alta é possível reduzir a área de seção 

transversal requerida pelo adsorvedor. A pressão também permite operação em concentrações 

mais altas de sólidos suspensos sem ou com menor frequência de contralavagem do que a 

necessária com fluxo por gravidade, uma vez que há pressão suficiente para superar a crescente 

queda de pressão no leito (perda de carga) (CLARK e LYKINS JR., 1991). 

 

3.5.4 Contralavagem 
 

Normalmente, em aplicações com efluentes, o sistema de adsorção em carvão prevê 

facilidades de contralavagem e lavagem superficial para limitar o aumento da perda de carga 

pela remoção de sólidos suspensos particulados do interior da coluna de carvão. Infelizmente, a 

contralavagem tem o efeito de destruir a frente de adsorção (TCHOBANOGLOUS, BURTON 

e STENSEL, 2004). 

A etapa de contralavagem do leito não regenera o carvão ou dessorve os contaminantes. 

Esta etapa tem como objetivo reclassificar o leito e expulsar e remover quaisquer finos de 

carvão ou sólidos suspensos acumulados, podendo utilizar ar e lavagem superficial como 

auxiliares. A frequência de contralavagem deve ser definida de modo a garantir a remoção 
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adequada e a prevenção da compactação de sólidos acumulados. Uma regra prática para a 

seleção da frequência e duração da contralavagem é que no máximo 5% da água tratada sejam 

utilizados para a contralavagem (RIZZO e SHEPHERD, 1980; CLARK e LYKINS JR., 1991; 

DESILVA, 2000). 

3.5.5 Destinação do carvão exausto 
 

O carvão exausto, após ser retirado dos adsorvedores poderá ser enviado para 

regeneração, reativação ou disposição final. O termo regeneração é usado para descrever todos 

os processos que são usados para recuperar a capacidade de adsorção do carvão exausto. A 

reativação do carvão granular envolve essencialmente o mesmo processo usado para criar o 

carvão ativado a partir do material bruto. A vantagem da reativação térmica é que esta permite a 

reutilização do carvão, o que vai de encontro às necessidades ambientais de minimização de 

rejeitos. Além disso, evita passivos ambientais futuros associados à disposição em aterros e 

reduz as emissões de CO2. Existem ainda outros tipos de regeneração, como, por exemplo, a 

regeneração química, que oxida o material adsorvido, a regeneração com vapor que expulsa o 

material adsorvido, a regeneração com solventes e os processos de conversão biológica 

(CLARK e LYKINS JR., 1991; TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL, 2004; 

CALGON CARBON, 2011). 

Dentre as opções de disposição e tratamento final, podem-se citar a incineração e a 

deposição em aterros. A incineração é a escolha preferível quando a reativação for inexequível, 

pois evita passivos ambientais e apresenta um custo benefício como fonte de combustível 

alternativo. A deposição em aterros somente deve ser adotada quando nenhuma outra opção 

rentável estiver disponível (CALGON CARBON, 2011). 

 

3.5.6 Transferência e estocagem de carvão 
 

A transferência e estocagem incluem as seções da planta de carvão ativado granular 

associadas ao recebimento de carvão virgem, descarregamento e transferência para os 

adsorvedores; remoção de carvão exausto dos adsorvedores e transporte para o sistema de 

reativação ou disposição final; e o transporte do carvão reativado ou virgem de volta para os 

adsorvedores. Geralmente, finos de carvão são gerados durante o transporte, manuseio e 

carregamento do carvão ativado, e estes devem ser removidos antes do início da operação dos 
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leitos de CAG. Estima-se, em geral, uma perda de carvão de 4 a 8% devido ao manuseio. 

Carvões lavados e pré-umedecidos minimizam a geração de finos, eliminando ainda os 

problemas causados pela poeira de carvão em uma Unidade. Aconselha-se o carregamento de 

filtros adsorvedores com carvão previamente umedecido recomendando, pois elimina a geração 

de poeira no ambiente atmosférico e contribui para um ambiente limpo na planta (CLARK e 

LYKINS JR., 1991; DESILVA, 2000; TCHOBANOGLOUS, BURTON e STENSEL, 2004). 

O carvão ativado granular pode ser encontrado comercialmente de diversas maneiras: 

sacos ou tambores transportados por caminhão; ou transportado diretamente por caminhão. 

Entretanto, utiliza-se o transporte em recipientes individuais (sacos ou tambores) apenas para os 

menores sistemas. 

Os métodos de transferência de carvão virgem ou reativado para os adsorvedores 

determinam os tipos de equipamentos requeridos. A escolha do método de transporte e o projeto 

das facilidades de descarregamento dependem dos requisitos de utilização do carvão, tais como 

quantidade e frequência de troca de carvão em determinada planta, e dos custos de transporte 

local. Um método comum consiste em preparar uma lama de carvão em um tanque de reposição 

e transferir a lama para os adsorvedores. 

Quando o carvão é transportado por caminhões especiais ou trem, pode-se utilizar o 

descarregamento direto em forma de lama. Isto pode ser feito através de mangueiras de 

transferência e conexões especiais, que são partes integrantes dos veículos transportadores, ou a 

partir de uma estação de despejo seca com o preparo da lama diretamente dentro do vaso de 

estocagem. A escolha entre o armazenamento do carvão em local aberto ou abrigado depende 

da necessidade de proteção contra intempéries. 

O carvão gasto é descarregado dos adsorvedores como uma lama e pode ser enviado 

para um tanque de armazenamento de carvão exausto para posterior reativação ou diretamente 

para um caminhão que o transportará até o local de reativação ou disposição final. Após a 

reativação, o carvão retorna na forma de lama para um tanque de armazenamento de carvão 

reativado antes de ser novamente carregado nos adsorvedores, ou, quando não se utiliza 

reativação “on site”, um caminhão abastece os adsorvedores com nova carga de carvão virgem 

(CLARK e LYKINS JR., 1991). A Figura 3.12 mostra um exemplo da operação de 

descarregamento dos leitos de carvão exausto diretamente para caminhão. Nos detalhes da 

Figura 3.12 pode-se observar a caçamba do caminhão cheia de lama de carvão (a); em seguida, 

a caçamba é erguida (b) de modo a descartar o excesso de água com finos de carvão, que é 

recolhida em uma “piscina” pela parte traseira do caminhão (c). 
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(a) (b) (c) 

 
Figura 3.12 – Descarregamento do carvão exausto em forma de lama diretamente para caminhão 

 

A transferência hidráulica da lama de carvão pode ser feita por meio de um desses três 

dispositivos: edutor, bomba de lama ou vasos de sopragem. O edutor é um item de 

fornecimento padronizado. Uma bomba centrífuga alimenta o venturi do edutor com água e a 

lama é succionada para o interior do venturi por pressão diferencial, se mistura com a água e, 

assim, a lama é transportada ao longo da tubulação. As bombas de lama são bombas centrífugas 

com impelidores abertos próprios para quando há presença de sólidos. Detalhes destas bombas 

variam de acordo com o fornecedor. Os vasos de sopragem são pequenos vasos de pressão 

dentro dos quais uma lama de carvão pode ser transferida através da pressurização com ar 

comprimido, o qual força a lama para a linha de saída e a leva para o destino final da 

transferência. 

O carvão exausto é tipicamente transportado em uma concentração de até 0,1 kg de 

carvão por litro de água. Esta concentração permite o uso de bombas de lama, evita o 

entupimento dos edutores e das tubulações, e minimiza a perda de carga e as perdas por atrito. 

Estas últimas ocorrem quando a abrasão entre partículas de carvão geram finos, que por sua vez 

são removidos do sistema durante a contralavagem ou regeneração (CLARK e LYKINS JR., 

1991). 
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3.5.7 Materiais de construção 
 

Segundo Bernardin Jr. (1980) e Clark e Lykins Jr. (1991), os materiais de construção 

utilizados em plantas de CAG podem ser o aço, concreto ou fibra de vidro para os vasos, e aço, 

plástico ou fibra de vidro para tubulações. Os requisitos de materiais de construção são 

determinados pelas características das correntes de carga individuais e pelo tipo de carvão 

utilizado. A escolha final entre estes materiais depende da corrosividade do efluente na presença 

do carvão granular. 

O carvão seco e a lama de carvão em água não são corrosivos. O carvão úmido, 

entretanto, é extremamente corrosivo, pois em contato estático com o aço carbono está sujeito a 

um tipo de corrosão galvânica. Para evitar este problema, todo metal que estiver em contato 

com o carvão úmido deve ser resistente à corrosão. 

Os adsorvedores metálicos são normalmente feitos em aço carbono revestido com 

elastômero, epóxi ou outros materiais, sendo possível que tanques metálicos sejam protegidos 

por um sistema de proteção catódica. Outra opção é usar vasos em fibra de vidro para superar o 

problema de corrosão. Estes problemas de corrosão não ocorrem com vasos de concreto, exceto 

nas partes metálicas tais como bocais, telas, tubulação e vertedouros. 

A tubulação pode ser tanto de aço carbono quanto em aço inoxidável, dependendo de 

sua localização e propósito do sistema. Assim como os vasos, as tubulações também podem 

receber revestimentos. Válvulas e instrumentos, tais como medidores de vazão, devem ser de 

materiais compatíveis com o potencial para corrosão em suas respectivas partes do sistema. A 

utilização de aço carbono com troca periódica pode ser mais econômica do que a construção em 

aço inoxidável. Usar tubulações de plástico e fibra de vidro pode ser uma alternativa onde os 

problemas de corrosão são antecipados. 

 

3.6 Testes acelerados em colunas de pequena escala 
 

Segundo a norma ASTM D3922-89 (1993), a capacidade operacional do carvão ativado 

granular (CAG) pode ser determinada pela passagem de uma amostra de água a uma vazão fixa 

através de um leito de CAG contido em uma coluna até que a qualidade do efluente tenha 

atingido uma concentração predeterminada. Contudo, este estudo pode demandar um longo 

período de tempo, variando de algumas semanas até alguns meses. 
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O desempenho de um adsorvedor em larga escala pode ser previsto com maior 

economia de tempo e custo através de um teste acelerado em coluna de pequena escala (“rapid 

small scale column test”, RSSCT). O resultado do teste pode ser comparado com o desempenho 

em larga escala por meio de um gráfico “Concentração do efluente” versus “Volumes de leito 

processados” (CRITTENDEN; BERRIGAN; HAND, 1986). 

Neste método são aplicados modelos matemáticos para reduzir a escala de um 

adsorvedor em larga escala para um RSSCT, mantendo perfeita similaridade entre os seus 

desempenhos.  Desta forma, espera-se obter perfis de ruptura idênticos para o RSSCT e para o 

adsorvedor em larga escala. Os testes acelerados em coluna de pequena escala utilizam um 

tamanho menor de partícula de carvão ativado granular (CAG), preparado a partir do CAG a ser 

utilizado no processo em larga escala, definindo um fator de escala.  

Neste contexto, diversos RSSCT podem ser utilizados para avaliar rapidamente vários 

tempos de contato de leito vazio (EBCT) ou configurações, tais como leitos em série ou em 

paralelo. Os testes acelerados em colunas de pequena escala devem ser planejados de modo a 

representar o desempenho operacional dos leitos fixos em larga escala. É importante ressaltar 

que, assim como os estudos em escala piloto, o RSSCT pode simular o sistema em larga escala 

apenas se as temperaturas de operação e as concentrações de alimentação forem as mesmas 

(CRITTENDEN; BERRIGAN; HAND, 1986). 

Existem três condições aplicáveis para as equações governantes de um sistema de modo 

que o projeto e a operação de um processo em pequena escala resultem em dados operacionais 

similares aos de um processo em larga escala: 

1. As condições de contorno para os processos em pequena e larga escala devem 

ocorrer nos mesmos valores das coordenadas adimensionais nas equações 

diferenciais adimensionais; 

2. Os parâmetros adimensionais nas equações diferenciais adimensionais para o 

processo em larga escala devem igualar-se àqueles para os processos em pequena 

escala; 

3. Nenhuma alteração no mecanismo de adsorção pode ocorrer com a mudança de 

escala no processo. 

O aumento de escala dos testes acelerados em coluna de pequena escala baseia-se no 

modelo de difusão superficial no poro com fluxo disperso, em inglês “dispersed flow pore 

surface diffusion model” (DFPSDM), uma vez que este modelo incorpora vários dos 

mecanismos que ocorrem em adsorvedores de leito fixo: dispersão axial, fluxo advectivo axial, 
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difusão axial, difusão superficial, difusão no poro, resistência à transferência de massa em fase 

líquida, equilíbrio de adsorção local na superfície exterior do adsorvente e equilíbrio 

competitivo de solutos na superfície do carvão. Adicionalmente, se a similaridade puder ser 

garantida para o modelo DFPSDM, então a similaridade existirá também para modelos mais 

simples. Alguns exemplos de modelos mais simples são citados por Crittenden, Berrigan, e 

Hand (1986). A utilização do DFPSDM garante que as três condições de similaridade possam 

ser facilmente aplicadas às equações do modelo na forma adimensional, para projetar um 

adsorvedor em pequena escala que resulte em dados operacionais similares ao do processo em 

larga escala. 

Por outro lado, existem pelo menos quatro fenômenos que podem se alterar com o 

tamanho do adsorvedor de leito fixo: 

a. Efeitos da contralavagem; 

b. Características físicas do carvão ativado granular, tais como granulometria,  

densidade aparente, e porosidade do leito; 

c. Capacidade de equilíbrio de adsorção; 

d. Cinética de adsorção. 

Estes fenômenos podem levar a uma representação pobre do desempenho de um 

adsorvedor em larga escala por um teste acelerado em coluna de pequena escala. 

Os efeitos da contralavagem do leito não foram considerados no desenvolvimento das 

equações de escala, embora seja possível simular a contralavagem em um RSSCT, se as 

partículas adsorventes forem distribuídas de maneira similar, antes e depois da contralavagem, 

tanto no RSSCT quanto no adsorvedor em larga escala. 

Crittenden, Berrigan e Hand (1986) afirmam que as características físicas do CAG, 

tais como densidade aparente e fração de vazios do leito (porosidade), têm baixo impacto no 

desempenho previsto através da utilização do RSSCT, devido às diferenças negligenciáveis 

observadas. 

Com relação à capacidade de equilíbrio de adsorção, a similaridade perfeita entre o 

RSSCT e o adsorvedor em larga escala pode ser atingida se a isoterma de adsorção do CAG 

moído, usado no teste em pequena escala, for idêntica à do CAG usado em larga escala. 

Considerando que o tempo de equilíbrio adequado seja aplicado, e que seja usada uma 

amostra representativa de CAG, a capacidade de adsorção muitas vezes independe do 

tamanho de partícula (CRITTENDEN; BERRIGAN; HAND, 1986). Clark e Lykins Jr. (1991) 

também afirmam isto, como já apresentado no item 3.3.3. 
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Por fim, o fenômeno que pode sofrer alteração em função da escala do processo é a 

cinética de adsorção, considerando que este fenômeno envolve os parâmetros difusividade no 

poro, Dp (m²/s), baseada na fração de vazios no poro, e difusividade superficial, Ds (m²/s). A 

relação entre tais parâmetros e o raio da partícula adsorvente deve ser considerada nas 

equações de escala. Assim, existem duas abordagens possíveis para este caso, tendo como 

base a adoção de premissas e os resultados obtidos em laboratório: 

1. Difusividade constante: as equações de escala e o trabalho experimental 

consideram que os coeficientes de difusão superficial não dependem do tamanho 

da partícula. Neste caso, a similaridade perfeita é obtida quando não há alteração 

em Ds e Dp com a redução de escala; 

2. Difusividade proporcional: esta abordagem considera para a redução de escala do 

RSSCT que a taxa de transferência de massa é controlada por difusão superficial. 

Baseia-se no fato de alguns estudos de RSSCT terem demonstrado que Ds depende 

do tamanho de partícula. 

A maneira mais fácil para identificar se as difusividades superficiais para o carvão em 

larga escala e em pequena escala são idênticas é construir um gráfico “concentração” versus 

“t/R² ”, onde t é o tempo transcorrido e R é o raio da partícula adsorvente, já que desta forma 

não é necessário o levantamento de isotermas. Os perfis obtidos para ambos os carvões devem 

ser idênticos quando gerados desta maneira se as difusividades intrapartícula forem idênticas 

(CRITTENDEN; BERRIGAN; HAND, 1986). 

 

3.6.1 Abordagem para difusividade constante 
 

As equações de dimensionamento usadas para o projeto das colunas em pequena escala, 

e apresentadas a seguir, foram desenvolvidas com base em análise dimensional, de modo a 

manter a similaridade com a coluna de carvão ativado granular em larga escala (EPA 814/B-96-

003, 1996; ASTM D6586-03, 2008). Os parâmetros críticos de projeto para colunas em pequena 

escala são o tempo de contato de leito vazio (EBCT) (Equação 1) e a taxa hidráulica ou 

velocidade superficial (v) (Equação 3). Outro parâmetro de interesse é o tempo de operação (t).  

A relação de escala entre as colunas de pequena escala (RSSCT) e larga escala (piloto 

ou filtros de carvão industriais) é uma função do tamanho de partícula do carvão utilizado em 

cada uma delas. O fator de escala (SF) pode ser definido como a razão entre os diâmetros de 
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partícula (d) da coluna em larga escala (LC) e da coluna em pequena escala (SC), como segue 

(Equação 4): 

 

�� =
���

���
          (4) 

 

É importante ressaltar que dLC e dSC se tratam de diâmetros médios de partícula de 

carvão, que compreendem uma faixa de granulometria. Para a seleção do dSC a ser utilizado no 

RSSCT existem algumas recomendações. Segundo a norma ASTM D6586-03 (2008), o 

diâmetro mínimo da coluna em pequena escala necessário para evitar caminhos preferenciais 

deve ser igual a 50 diâmetros médios de partículas de carvão. O manual EPA 814/B-96-003 

(1996), por sua vez, recomenda que a razão entre o diâmetro interno da coluna e o diâmetro 

médio das partículas de carvão seja maior ou igual a 25. Existe ainda uma terceira 

recomendação, segundo especialista de renomada empresa fornecedora de carvão ativado 

granular (Calgon Carbon), de se utilizar a relação entre o diâmetro da coluna RSSCT e o 

diâmetro médio de partícula com valor mínimo de 10. Todavia, estudos anteriores orientam que 

para as colunas com diâmetro de 10 mm normalmente empregadas nos sistemas RSSCT, seja 

utilizado um carvão com granulometria de 0,250 mm por 0,177 mm. Outros tamanhos de 

partícula tipicamente utilizados em RSSCT são 0,250 mm x 0,149 mm, 0,149 mm x 0,074 mm 

e 0,088 mm x 0,062 mm. Tamanhos de partícula menores podem ser utilizados se o sistema for 

projetado para altas pressões (> 50 psi). Contudo, o uso de carvão finamente dividido (0,037 

mm) resulta em perda de carga excessiva na coluna (EPA 814/B-96-003, 1996). 

A dependência entre a difusividade intrapartícula, expressa pelo coeficiente de difusão 

(D), e o tamanho da partícula, pode ser escrita como na Equação 5 : 

 

��� = 	
�� 
��⁄ �� ∙ ��� = ���� ∙ ���      (5) 

 

onde X é o fator de difusividade. Para o projeto da coluna em pequena escala, 

considerando a premissa de que a difusividade intrapartícula não muda com o tamanho da 

partícula ou, em outras palavras, que a difusividade é constante, as equações de projeto são 

aplicadas com X = 0 na Equação 5. 

Nestas condições, a Equação 6 descreve a relação entre as colunas em pequena e larga 

escala: 
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        (6) 

 

Onde, EBCTSC e EBCTLC são os tempos de contato de leito vazio para as colunas em 

pequena e larga escala, respectivamente; RSC e RLC são os raios médios das partículas de carvão 

usadas nas colunas em pequena e larga escala, respectivamente; e tSC e tLC são os tempos 

transcorridos na condução dos testes em pequena e larga escala, respectivamente 

(CRITTENDEN; BERRIGAN; HAND, 1986; CRITTENDEN et al., 1987; EPA 814/B-96-

003, 1996; ASTM D 6586-03, 2008). 

A condição de difusividade constante também preconiza que os números de Reynolds 

para as colunas em pequena e larga escala sejam iguais, o que significa satisfazer também à 

Equação 7: 

 

���

���
=

"��

"��
          (7) 

 

Onde, vSC e vLC são as cargas hidráulicas nas colunas de pequena e de larga escala, 

respectivamente.  

Baseando-se nas Equações (6) e (7), as condições de operação para um teste acelerado 

em coluna de pequena escala (RSSCT) podem ser selecionadas para simular precisamente as 

condições operacionais desejadas ou especificadas para um adsorvedor em larga escala. Estas 

são as equações utilizadas na metodologia apresentada na norma ASTM D6586-03 (2008), para 

os testes acelerados em colunas de pequena escala. 

É importante ressaltar que, em alguns casos, a utilização da Equação 7 leva a um projeto 

com elevada perda de carga, que aumenta drasticamente com o tempo de operação, uma vez 

que o carvão ativado vai sendo fragmentado pela alta queda de pressão através da coluna em 

pequena escala. Esta situação pode ser contornada pela redução da velocidade superficial, desde 

que a dispersão não se torne o mecanismo de transporte dominante e a transferência de massa 

intrapartícula esteja limitando a taxa de adsorção. 
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3.6.2 Abordagem para difusividade proporcional 
 

A premissa de que as condições de difusividade constante existem na coluna de carvão 

ativado granular não se aplica a todas as águas ou a todos os contaminantes de interesse. 

Conforme exposto no manual EPA 814/B-96-003 (1996), um número de testes em colunas de 

pequena escala e testes cinéticos em batelada mostraram que o coeficiente de difusividade 

diminui proporcionalmente com a redução do tamanho de partícula. Na realidade, diversos 

estudos têm mostrado uma relação linear entre D e d, especialmente para matéria orgânica 

natural (em inglês, “natural organic matter”, NOM), medida pelas análises de Carbono 

Orgânico Total (COT) e absorbância a 254nm (UV254). Este é o caso para os processos de 

remoção de cor da água e de adsorção de moléculas grandes, tais como os ácidos húmicos e 

fúlvicos.  Nestes casos, a abordagem de projeto considerando difusividade proporcional é a 

mais indicada.  

Assim, deve-se realizar pelo menos uma comparação entre testes RSSCT e coluna piloto 

(ou larga escala), visando auxiliar a seleção da abordagem de projeto para os RSSCT no 

tratamento de determinada água. 

A dependência linear entre as difusividades superficiais e o tamanho da partícula de 

carvão é caracterizada definindo-se X = 1 na Equação 5, e resulta na abordagem de projeto à 

difusividade proporcional. O tempo de contato de leito vazio (EBCT) e o tempo de operação da 

coluna em pequena escala, ambos, estão diretamente relacionados àqueles da coluna em larga 

escala pela razão entre os diâmetros de partícula das colunas em pequena e em larga escala, ou o 

inverso do fator de escala (SF), como mostram as Equações 8 e 9. 

 

������ = 	
�� 
��⁄ � ∙ ������ = ������ ��⁄     (8) 

 

��� = 	
�� 
��⁄ � ∙ ��� = ��� ��⁄       (9)

  

A velocidade considerando a similaridade na coluna em pequena escala (v*
SC) também 

está diretamente relacionada à velocidade na coluna em larga escala pelo fator de escala, ou 

seja, pela razão entre os diâmetros de partícula grande e pequeno, de acordo com a Equação 10. 

 

���∗ = 	
�� 
��⁄ � ∙ ��� = ��� ∙ ��      (10) 
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O projeto de uma coluna em pequena escala baseado nas Equações 8 e 10 resultará em 

uma coluna em pequena escala com o mesmo comprimento que a coluna em larga escala, como 

pode ser observado nas Equações 11 e 12. 

 

��� = ���∗ ∙ ������ = 	��� ∙ ��� ∙ 	������ ��⁄ �    (11) 

 

��� = ��� ∙ ������ = ���        (12) 

 

No entanto, colunas em pequena escala projetadas com comprimentos tão longos irão 

certamente ocasionar perda de carga excessiva e serão difíceis, mas não impossíveis, de serem 

operadas em escala de bancada. 

Para reduzir o comprimento da coluna em pequena escala (RSSCT), utiliza-se a 

predominância da transferência de massa interna sobre a transferência de massa externa. A 

velocidade de projeto da coluna em pequena escala, vSC, pode ser reduzida a um valor abaixo da 

velocidade obtida por similaridade, desde que esteja acima da velocidade mínima em que a 

coluna em pequena escala pode ser operada, de tal forma que a transferência de massa interna 

ainda seja dominante. Esta velocidade mínima é definida usando-se o número de Reynolds 

mínimo, ReSC,min, que varia dependendo da massa molecular do composto. 

A Figura 3.13 mostra que não há impacto do ReSC na curva de ruptura (“breakthrough”). 

Neste exemplo, foi modelada a remoção de matéria orgânica natural, medida pelo COT, em 

uma coluna de carvão ativado granular em larga escala, com tamanhos de partículas na faixa de 

1,68 mm x 0,420 mm, uma altura de leito de 1,2 m, um tempo de contato de leito vazio (EBCT) 

de 10 minutos e ReLC de 5. A redução do número de Reynolds de 5 na coluna em larga escala 

para 0,05 na coluna em pequena escala com um dSC de 0,11 mm teve muito pouco impacto na 

curva de ruptura modelada. 

Usando-se um ReSC na coluna em pequena escala menor do que o do sistema em larga 

escala é possível operar a uma velocidade vSC menor na coluna em pequena escala. Como 

mostrado na Equação 11, menores valores de vSC irão resultar em colunas mais curtas e 

menores vazões, sendo ambos desejáveis para a operação em escala de bancada. A equação de 

projeto para a carga hidráulica da coluna em pequena escala, torna-se (Equação 13): 
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��� = ��.��� .�����,�	� ����� �      (13) 

 

 
Figura 3.13 – Impacto do número de Reynolds sobre a saturação (EPA 814/B-96-003, 1996) 

  

Valores de ReSC,min, variando de 0,5 a 1,0, têm sido usados com êxito e são 

recomendados (EPA 814/B-96-003, 1996). Para o exemplo mostrado na Figura 3.13, o fator de 

escala resulta em um EBCTSC de 1,0 min. Usando um ReSC,min de 0,5 na coluna em pequena 

escala resulta em uma vSC de 7,2 m/h, a mesma que na coluna em escala piloto. Uma vSC de 7,2 

m/h e um EBCTSC de 1,0 min produzem uma coluna com profundidade de 12 cm, quando 

comparada a 120 cm na coluna em larga escala ou na coluna em pequena escala se a velocidade 

obtida por similaridade, v*
SC, fosse utilizada. 

A Equação 14 define o número de Reynolds para escoamentos em meios porosos: 

 

�� =
�.�

$.%
               (14) 

 

Onde d = diâmetro da partícula (L); 

v = taxa hidráulica ou velocidade superficial (L/T); 
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ν = viscosidade cinemática (L²/T); 

ε = porosidade do leito (adimensional). 

 

A viscosidade cinemática pode ser calculada como na Equação 15: 

 

� =
&

'�
           (15) 

 

Onde, µ = viscosidade dinâmica (M/L.T); 

ρw = massa específica da água (M/L³). 

 

A vazão para as colunas em pequena escala pode ser calculada conforme a Equação 16: 

 

��� = ��� . ���������
          (16) 

 

Sendo, vSC = taxa hidráulica da coluna em pequena escala (L/T); 

DCSC = diâmetro da coluna em pequena escala (L). 

 

Baseando-se na discussão acima, recomenda-se que as Equações de 8 a 16 sejam 

utilizadas para o projeto das colunas em pequena escala, quando o componente alvo for a 

matéria orgânica natural. Entretanto, deve-se ressaltar que as Equações de 1 a 4 e 13 a 16 são 

aplicáveis tanto para a abordagem à difusividade constante quanto à difusividade proporcional. 

As próximas equações, de 17 a 20, também devem ser consideradas e serão explicadas na 

medida em que forem aparecendo neste capítulo. 

Uma vez que o desempenho da coluna em pequena escala não é sensível ao ReSC,min, 

como mostrado na Figura 3.13, valores precisos para a viscosidade e porosidade não são 

necessários para o cálculo da vSC. Assim, podem ser adotadas uma temperatura de 20°C, que 

resulta em uma viscosidade cinemática de 1,0x10-6 m²/s, e uma porosidade na coluna em larga 

escala de 0,45. Sharma (2011) apresenta valores de referência para a porosidade de leitos de 

carvão variando de 0,40 a 0,60, enquanto Çeçen e Atkas (2012) apresentam valores na faixa de 

0,30 a 0,60 m³/m³. 

Valores de dSC menores vão resultar em tempos de operação menores, mas podem gerar 

excesso de perda de carga, enquanto valores de dSC maiores vão gerar tempos de ensaio 
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maiores. O tempo de operação da coluna em pequena escala, tSC, é dependente do fator de 

escala, SF, e do tempo de operação do sistema em larga escala, tLC. Um valor conservativo de 

tempo de operação total, tLC
T, maior do que o necessário deve ser escolhido, uma vez que o 

mesmo determina o volume de água necessário para rodar a coluna em pequena escala, VSC, o 

qual deve ser amostrado antes da partida da coluna. Os tempos de operação de colunas em 

pequena escala, com abordagem de projeto à difusividade proporcional, podem variar de 6 a 23 

dias para as colunas representando o carvão ativado granular de 2,38 mm x 0,595 mm e de 9 a 

33 dias para as colunas representando o carvão ativado granular de 1,68 mm x 0,420 mm. 

Sem nenhuma experiência anterior de adsorção em CAG com a corrente de efluente de 

refinaria é difícil estimar o tempo de operação de um adsorvedor em larga escala, tLC
T. Um 

método para estimar o tLC
T e o volume de afluente requerido para a coluna em pequena escala, 

VSC, é utilizar a correlação apresentada na Figura 3.14.  

 

 
Figura 3.14 – Correlação entre COT afluente e volumes de leito para atingir 50% de saturação de COT 

(EPA 814/B-96-003, 1996) 

 

A Figura 3.14 relaciona o número de volumes de leito a 50% da saturação para COT, 

BV50, com a concentração de COT afluente, COT0, para carvões ativados granulares à base de 

carvão betuminoso. Esta relação pode ser expressa pela Equação 17: 

 

��() = 21700.���)�*,+        (17) 
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O tempo, em dias, para atingir 50% da saturação para COT, t50, para a coluna em larga 

escala pode ser estimado pela Equação 18, para um EBCT em minutos: 

 

�() = ��().������ 1440⁄        (18) 

 

onde BV50 é calculado pela Equação 17. Se o tempo de operação total, tLC
T, é definido 

como o tempo para atingir uma ruptura maior do que 75% ou atingir um platô de pseudo-estado 

estacionário, então, pode-se estimá-lo como o dobro de t50, de acordo com Equação 19: 

 

���! = 2. �()          (19) 

 

O volume de afluente requerido para a coluna em pequena escala pode ser estimado a 

partir de BV50, assumindo que o volume total requerido é duas vezes o volume para 50% de 

saturação, como segue na Equação 20: 

 

��� = 2 ∙ ��() ∙ ������ ∙ ��� ��⁄ = ��� ∙ ���! ��⁄ = ��� ∙ ���!   (20) 

 

O volume de amostra de alimentação da coluna em pequena escala deve ser pelo menos 

30% maior do que este valor para permitir a amostragem do afluente e como medida de 

precaução devido à natureza heterogênea da adsorção da matéria orgânica natural. A Equação 

20 é válida para CAG à base de carvão betuminoso e valores de pH maiores do que 7,3. Se um 

carvão ativado granular a base de carvão não betuminoso for utilizado, recomenda-se usar as 

Equações de 17 a 20 e multiplicar VSC por um fator de 2, para a obtenção do volume de água 

afluente da coluna em pequena escala. Este provavelmente será um valor bem conservativo, 

sendo um volume maior do que o necessário; porém, garantirá que o teste transcorra com uma 

amostra de mesma característica, para efeito de comparação. 

Como mostrado pela Equação 17 e pela Figura 3.14, maiores valores de COT no 

afluente levam à ruptura precoce. A ruptura muito precoce pode levar à situação em que o 

volume efluente total tratado é menor do que o volume de água necessário para a análise 

requerida para monitorar a ruptura na coluna em pequena escala. Para assegurar que um volume 

de amostra adequado esteja presente no efluente, recomenda-se a utilização de coluna em 

pequena escala com DCSC de 11 mm ou maior para águas com um valor de COT no afluente do 
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carvão ativado granular maior do que 4 mg/L ou para águas com um alto nível de matéria 

orgânica natural pobremente adsorvente. 

A massa de carvão seco, mSC, requerida para o RSSCT é calculada com base no 

diâmetro da coluna em pequena escala, DCSC, na profundidade do leito requerida, lSC, e na 

densidade aparente do leito de carvão ativado granular moído, ρSC, conforme Equação 21: 

 

��� = ��� ∙ ��� ∙ ��	�����# 4⁄ �      (21) 

 

A densidade aparente do leito, ρSC, é definida como a massa de carvão seco e virgem 

dividida pelo volume total do leito empacotado, incluindo o volume de vazios do leito 

(CRITTENDEN et al., 2005). A densidade aparente do carvão ativado granular moído pode ser 

determinada conforme norma ASTM D 2854-09 (2009) ou segundo o procedimento descrito no 

Capítulo 4. A determinação da densidade aparente é essencial para o projeto de vasos (suporte 

do leito de carvão) e para fins de pedidos de compra para reposição do leito em vasos existentes 

(ASTM D 2854-09, 2009).  

O manual EPA 814/B-96-003 (1996) recomenda estimar um plano de amostragem 

calculando-se pela Equação 18, o tempo em dias para alcançar 50% de saturação em COT, t50, 

da coluna em larga escala, para um determinado tempo de contato de leito vazio (EBCT), em 

minutos, sendo que a primeira amostra de efluente tratado deve ser coletada após a primeira 

hora de operação da coluna em pequena escala e sete amostras adicionais devem ser retiradas 

em intervalos regulares até completar 50% de saturação. Em seguida, três amostras devem ser 

retiradas em intervalos regulares, após 50% de saturação, e uma amostra deve ser retirada ao 

final do experimento. O intervalo de tempo entre amostragens, em dias de operação em larga 

escala, tint, para a primeira metade da saturação em COT, pode ser estimado pela Equação 22: 

 

�	�
 = �() 7⁄           (22) 

 

Uma vez que as curvas de ruptura em COT não são simétricas e tendem a apresentar 

uma menor inclinação após os 50% de saturação, o intervalo de tempo entre amostragens após 

50% de saturação deve ser estimado como 50% maior do que tint (1,5*tint). Por fim, para calcular 

os tempos de amostragem reais para os RSSCT, os tempos obtidos pelo procedimento acima 

são divididos pelo fator de escala do RSSCT específico. O tempo para a primeira amostra se 

mantém após 1 hora de operação do RSSCT para todos os casos. 
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É importante destacar que as Equações 17, 18 e 22 utilizadas neste método de estimativa 

do plano de amostragem são baseadas em um conjunto de dados limitados de 16 fontes de água 

e um tipo de CAG geral, e podem não ser válidas em todos os casos.  

 



 

 

4 METODOLOGIA
 

4.1 Unidade protótipo de reúso
 

A unidade protótipo de reúso da Petrobras, instalada em uma de suas refinarias, 

identificada neste trabalho por R6, é utilizada pelo Centro de Pesquisas da Petrob

para estudos em tratamento terciário de efluentes visando ao reúso. O objetivo é utilizar o 

efluente tratado na unidade protótipo como água de reposição na torre de resfriamento da 

Unidade de Coqueamento Retardado da refinaria R6. A carga da u

secundário do processo de biodiscos. A 

pelas etapas de clarificação avançada de alta taxa, filtração em areia, filtração em carvão 

granular (CAG) e remoção parcial de sais por eletrodiálise reversa (EDR).

realizada em um sistema de coagulação, floculação e sedimentação compacto Actiflo®, para a 

remoção de sólidos suspensos, seguido de uma etapa de filtração po

para a remoção de flocos residuais. Na sequência, a corrente é tratada em filtros de carvão 

ativado granular, que estão a montante do tratamento por eletrodiálise reversa (EDR), com o 

propósito de remoção de carbono orgânico t

ocorrência de incrustação (“fouling”) orgânica. Por este motivo os fabricantes das membranas 

limitam a concentração de COT na faixa de 10 a 15 mg/L na alimentação do sistema de EDR. 

Por sua vez, esse sistema o

reúso. 

Figura 4.1 – Esquema da unidade protótipo de reúso de águas da Petrobras (adaptado de CUNHA, 2007 

METODOLOGIA  

Unidade protótipo de reúso 

A unidade protótipo de reúso da Petrobras, instalada em uma de suas refinarias, 

identificada neste trabalho por R6, é utilizada pelo Centro de Pesquisas da Petrob

para estudos em tratamento terciário de efluentes visando ao reúso. O objetivo é utilizar o 

efluente tratado na unidade protótipo como água de reposição na torre de resfriamento da 

Unidade de Coqueamento Retardado da refinaria R6. A carga da unidade protótipo é o efluente 

secundário do processo de biodiscos. A Figura 4.1 mostra um esquema desta unidade, composta 

pelas etapas de clarificação avançada de alta taxa, filtração em areia, filtração em carvão 

granular (CAG) e remoção parcial de sais por eletrodiálise reversa (EDR).

realizada em um sistema de coagulação, floculação e sedimentação compacto Actiflo®, para a 

remoção de sólidos suspensos, seguido de uma etapa de filtração por gravidade em leito de areia 

para a remoção de flocos residuais. Na sequência, a corrente é tratada em filtros de carvão 

ativado granular, que estão a montante do tratamento por eletrodiálise reversa (EDR), com o 

propósito de remoção de carbono orgânico total (COT) a fim de proteger suas membranas da 

ocorrência de incrustação (“fouling”) orgânica. Por este motivo os fabricantes das membranas 

limitam a concentração de COT na faixa de 10 a 15 mg/L na alimentação do sistema de EDR. 

Por sua vez, esse sistema opera reduzindo a salinidade do efluente final e tornando

 
Esquema da unidade protótipo de reúso de águas da Petrobras (adaptado de CUNHA, 2007 

apud CARVALHO et al., 2008). 
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A unidade protótipo de reúso da Petrobras, instalada em uma de suas refinarias, 

identificada neste trabalho por R6, é utilizada pelo Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES) 

para estudos em tratamento terciário de efluentes visando ao reúso. O objetivo é utilizar o 

efluente tratado na unidade protótipo como água de reposição na torre de resfriamento da 

nidade protótipo é o efluente 

mostra um esquema desta unidade, composta 

pelas etapas de clarificação avançada de alta taxa, filtração em areia, filtração em carvão ativado 

granular (CAG) e remoção parcial de sais por eletrodiálise reversa (EDR). A clarificação é 

realizada em um sistema de coagulação, floculação e sedimentação compacto Actiflo®, para a 

r gravidade em leito de areia 

para a remoção de flocos residuais. Na sequência, a corrente é tratada em filtros de carvão 

ativado granular, que estão a montante do tratamento por eletrodiálise reversa (EDR), com o 

otal (COT) a fim de proteger suas membranas da 

ocorrência de incrustação (“fouling”) orgânica. Por este motivo os fabricantes das membranas 

limitam a concentração de COT na faixa de 10 a 15 mg/L na alimentação do sistema de EDR. 

pera reduzindo a salinidade do efluente final e tornando-o apto ao 

 

Esquema da unidade protótipo de reúso de águas da Petrobras (adaptado de CUNHA, 2007 
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A unidade protótipo possui três filtros de carvão ativado granular em larga escala, 

projetados para operar em sistema carrossel, ou seja, dois filtros operam em série e o terceiro 

fica na espera para entrar em operação quando o primeiro leito saturar. Logo, o segundo filtro, 

que atuava como leito de polimento, passa a ser o principal, e o terceiro filtro, com o carvão 

virgem, passa a ser o leito de polimento, enquanto se faz a troca do carvão no primeiro filtro. O 

carvão ativado granular utilizado nos adsorvedores é o carvão betuminoso produzido por 

ativação com vapor, de granulometria 1,68 mm x 0,420 mm, da Norit, cujas especificações e 

características gerais, fornecidas pelo fabricante, são apresentadas na Tabela 4.1: 

 

Tabela 4.1 – Dados para o CAG Norit 1240 W 

Especificações 

Número de iodo min. 950 - 

Tamanho de partícula > 1,68 mm max. 10 % mássica 

Tamanho de partícula < 0,420 mm max. 5 % mássica 

Umidade (empacotado) max. 5 % mássica 

Características Gerais 

Número de iodo 975 - 

Adsorção com azul de metileno 20 g/ 100g 

Área superficial total (B.E.T.) 1100 m²/g 

Densidade aparente 470 kg/m³ 

Densidade após contralavagem e drenado 420 kg/m³ 

Dureza 97 - 

Tamanho efetivo D10 0,6-0,7 mm 

Coeficiente de uniformidade 1,7 - 

Teor de cinzas 12 % mássica 

Cinzas solúveis em água 0,1 % mássica 

pH alcalino  

(NORIT, 2007) 

 

As análises apresentadas na Tabela 4.1 se baseiam nos métodos de análise padrões da 

Norit (“Norit Standard Test Methods”, NSTM). As características gerais refletem valores 

médios da qualidade do produto. 

Cada filtro adsorvedor de carvão tem 2,8 m de diâmetro e 1,5 m de altura de leito. Isto 

resulta em área de seção transversal de 6,2 m², 9,3 m³ de volume de leito e 4,4 t de massa de 

carvão. O tempo de contato total é de 14 min e a carga hidráulica de 13 m³/h/m². A vazão de 

projeto por filtro é de 80 m³/h. A Figura 4.2 mostra os adsorvedores instalados nesta unidade. 



78 
 

 
 

 

 
Figura 4.2 – Unidade protótipo de reúso da Petrobras: (a) Clarificador Actiflo®; (b) Filtros de areia;  (c) 

Filtros de CAG; (d) Tanques de carga da EDR; (e) EDR. 

 

Durante o período de 11/06/2011 a 29/08/2011, o acompanhamento dos dois filtros de 

CAG da unidade protótipo, operando em série, foi realizado através da coleta de amostras, na 

alimentação e na saída do primeiro e segundo filtros da série. As amostras coletadas foram 

analisadas para a concentração de COT. Contudo, no intervalo de 24/06/2011 a 29/07/2011 a 

unidade operou sem a coleta e análise de amostras. A vazão média de operação durante todo o 

período foi de 75 m³/h. 

Naquela ocasião, observou-se que a saturação do CAG em escala industrial ocorreu 

prematuramente, em cerca de 10 a 20 dias de operação contínua com o efluente secundário 

clarificado. Essa foi a principal motivação deste trabalho, pois a reposição de carvão em 

períodos tão curtos torna o processo extremamente dispendioso, principalmente quando se 

consideram todos os esforços para a retirada e reposição de CAG, uma vez que os filtros da 

unidade protótipo não estão equipados com facilidades para carregamento e descarregamento de 

carvão. 

 

 

 



79 
 

 
 

4.2 Teste em colunas de escala piloto 
 

Com o intuito de avaliar o desempenho dos filtros de CAG da unidade protótipo de 

reúso e de obter as características de saturação do par efluente de refinaria-carvão, um teste em 

escala piloto foi realizado no período de 30/11/2010 a 23/12/2010, na refinaria R6. O carvão foi 

utilizado no tamanho original, conforme fornecido pelo fabricante (Tabela 4.1). Foram 

utilizados os mesmos parâmetros de projeto, como carga hidráulica e tempo de contato, de 13 

m/h e 14 min, respectivamente. Assim, o efluente dos biodiscos, previamente filtrado em 

membranas de ultrafiltração, foi bombeado à vazão constante de 7,08 L/h, através de quatro 

colunas de PVC, com diâmetro interno de 26 mm, montadas em série. De modo geral, amostras 

de água foram coletadas ao longo do teste (uma vez ao dia, exceto nos finais de semana) na 

alimentação e na saída de cada coluna, e analisadas para concentração de COT. 

 

4.3 Testes acelerados em colunas de pequena escala (RSSCT) 
 

A seguir será apresentada a metodologia utilizada nos testes acelerados em colunas de 

pequena escala. Logo depois são apresentados os planejamentos de cada experimento realizado 

neste trabalho. 

 

4.3.1 Ensaio experimental 
 

Foram realizados cinco experimentos com testes acelerados em colunas de pequena 

escala (RSSCT) utilizando efluentes de refinarias de petróleo a fim de se obter, com economia 

de tempo e custo, os parâmetros necessários para a avaliação de desempenho de sistemas 

existentes, e para o projeto de sistemas futuros. 

Todos os testes acelerados em colunas de pequena escala apresentados neste trabalho 

utilizaram como base o carvão da Tabela 4.1. Tal escolha foi motivada pelos bons resultados 

apresentados em termos de capacidade de adsorção de orgânicos, quando comparado a outros 

carvões disponíveis no mercado. Esses resultados foram obtidos em estudos anteriores de 

avaliação de carvões em colunas de escala piloto realizados pela Petrobras com os efluentes de 

suas refinarias. Além disso, esse é o carvão utilizado nos adsorvedores de larga escala da 
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unidade protótipo de reúso e apresenta elevada dureza, o que o torna particularmente suscetível 

à reativação térmica. 

O carvão ativado granular (CAG) 1,68 mm x 0,420 mm (Tabela 4.1) foi moído e 

separado em tamanho selecionado, em granulometrias que variaram para os diferentes 

experimentos (0,595 mm x 0,420 mm, 0,250 mm x 0,177 mm e 0,149 mm x 0,125 mm), para 

modelar um sistema em larga escala e permitir a mudança de escala das informações obtidas 

nos testes. O tamanho do carvão na coluna em pequena escala guarda uma relação de 

similaridade com o tamanho do carvão original utilizado em larga escala, sendo esta relação 

representada por um fator de escala (Equação 4). 

O carvão previamente preparado foi colocado em uma coluna de pequena escala e o 

efluente de refinaria a ser tratado foi bombeado através da coluna à vazão constante para 

simular o filtro em larga escala. Amostras foram coletadas ao longo do teste na alimentação e na 

saída da coluna e analisadas para parâmetros indicadores de matéria orgânica, tais como 

absorbância a 254 nm (UV254) e concentração de carbono orgânico total (COT). Os resultados 

destas análises permitem monitorar a curva de ruptura (“breakthrough”) do carvão e indicam a 

presença de matéria orgânica no efluente. Normalmente, os testes acelerados em colunas de 

pequena escala (RSSCT) podem ser encerrados quando se atinge aproximadamente 70% do 

valor médio inicial de COT no efluente da coluna. A Figura 4.3 mostra o aparato experimental 

empregado nos ensaios, exceto para o primeiro experimento, que foi realizado na refinaria R6 

utilizando o aparato descrito no item 4.4.1. 
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Figura 4.3 – Aparato experimental para os testes acelerados em colunas de pequena escala (RSSCT): (a) 
coluna de vidro; (b) bomba de alimentação; (c) recipiente de alimentação; (d) suporte das colunas; (e) 

mangueiras de teflon. 

 

Alguns fatores que podem afetar o desempenho de adsorvedores de carvão ativado 

granular ao longo do tempo, tais como o aumento de remoção de compostos alvo por colônias 

de bactérias no CAG ou a incrustação do carvão em longo prazo provocada por compostos 

inorgânicos ou matéria orgânica remanescente, não são normalmente avaliados nas colunas em 

pequena escala, ao contrário dos estudos em plantas pilotos. Contudo, o RSSCT apresenta 

dados operacionais mais relevantes do que os testes de levantamento das isotermas, sem as 

principais desvantagens dos estudos em plantas pilotos, a saber, tempo e custo. Além disso, 

pode ser realizado em laboratório com amostra de água ou efluente industrial de um local 

remoto. 

 

4.3.2 Materiais 
 

Os materiais estão descritos de acordo com as etapas de preparo. 

4.3.2.1 Amostra e preparo do carvão 

 

Os materiais utilizados no preparo do carvão para os ensaios em colunas de pequena 

escala estão listados a seguir: 
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• Carvão ativado granular, 12x40W (1,68 mm x 0,420 mm) da Norit; 

• Grau com pistilo de porcelana ou moinho modelo A11 Basic BS32, marca IKA; 

• Conjunto de peneiras de aço inoxidável, com as aberturas de malha selecionadas, 

com tampa e bandeja; 

• Equipamento agitador de peneiras, tipo Tyler Ro-tap testing sieve shaker, 

modelo B; 

• Balança analítica com leitura de quatro casas decimais; 

• Béqueres de vidro de 500 mL; 

• Água deionizada livre de COT; 

• Pisseta; 

• Bastão de vidro; 

• Estufa regulada para 80°C e 100°C; 

• Frasco pequeno de Erlenmeyer; 

• Sistema de vácuo; 

• Dessecador; 

• Proveta graduada calibrada de 5 mL ou 10 mL. 

 

4.3.2.2 Preparo, montagem e operação da coluna 
 

Os materiais utilizados no preparo das colunas de pequena escala foram: 

• Tubo de vidro de parede resistente, com 12,7 mm de diâmetro externo com 2,4 

mm de espessura da parede;  

• Esferas de vidro de borosilicato, 3 mm; 

• Fritas de vidro (pastilhas de vidro sinterizado), 8 mm;  

• Lã de vidro, fibras de 8 µm; 

• Tubos de teflon, com diâmetro externo de ¼”; 

• Conexão de redução de ½” por ¼” de diâmetro externo; 

• Anilhas PFA (perfluoroalcóxido) de ½”; 

• Tê de união, tubo de diâmetro externo de ¼”; 

• Bombas FMI para laboratório, modelo QG 20; 

• Béqueres de vidro e bombonas de plástico; 

• Maçarico de oxigênio-acetileno capaz de fundir vidro de maneira precisa; 



83 
 

 
 

• Água deionizada livre de COT; 

• Funil para transferência do CAG preparado; 

• Suportes metálicos para as colunas em pequena escala; 

• “Kit” de ferramentas para fixação das colunas em pequena escala nos suportes; 

• Vidro de relógio; 

• Frascos de vidro para análises de COT. 

 

Entretanto, para o primeiro experimento, que foi realizado na refinaria R6, utilizou-se o 

aparato descrito no item 4.4.1. 

Os materiais indicados para constituir as colunas e todos os componentes do sistema são 

vidro, teflon ou aço inoxidável. Caso contrário, o material da coluna pode interagir com os 

constituintes do efluente de refinaria a ser tratado, e causar interferências nas análises das 

amostras coletadas. 

 

4.3.3 Métodos 
 

A seguir são descritos os métodos de preparo do carvão e da coluna em pequena escala 

(RSSCT), bem como os métodos analíticos utilizados para o levantamento das curvas de 

ruptura. A operação das colunas em pequena escala também é descrita, considerando alguns 

cuidados que devem ser observados durante a preparação dos testes. 

 

4.3.3.1 Preparo do carvão 
 

Inicialmente, as peneiras dos tamanhos selecionados no projeto das colunas em pequena 

escala foram lavadas e secadas em estufa a 100°C. 

Enquanto as peneiras secavam, o carvão para o RSSCT foi preparado. Para tanto, 

separou-se uma quantidade do carvão ativado granular virgem usado nos adsorvedores em larga 

escala, equivalente ao dobro da massa de carvão calculada para ser usada na coluna em pequena 

escala, pois uma parte é perdida durante a lavagem. 

Em seguida, o carvão foi triturado com o auxílio de moinho, modelo A11 Basic BS32, 

marca IKA (ou de grau com pistilo) e a massa moída foi peneirada em um conjunto de peneiras 

0,595 mm x 0,420 mm, 0,250 mm x 0,177 mm ou 0,149 mm x 0,125 mm, dependendo da faixa 
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granulométrica do carvão selecionada no projeto das colunas em pequena escala para cada 

experimento. Assim, foi selecionada a massa passante da peneira de maior abertura (ex.: 0,250 

mm) e retida na peneira de menor abertura (ex.: 0,177 mm). O carvão preparado deve ter um 

tamanho adequado para evitar o aumento de perda de carga na coluna; caso contrário, ocorrerá a 

interrupção do teste antes de se atingir o ponto de ruptura. 

Lavou-se o carvão moído, na faixa granulométrica de interesse, com uma série de 

alíquotas de água deionizada livre de COT, utilizando béquer de vidro de 500 mL, misturando 

com bastão de vidro e deixando decantar por um instante, descartando-se o sobrenadante com 

os finos de carvão. Esse processo foi repetido até que a água se apresentasse transparente e 

incolor. A lavagem evita a presença de partículas finas, que provocam o aumento da perda de 

carga na coluna. 

Por fim, o carvão foi seco em estufa a 80°C durante uma noite e, na sequência, a 100°C 

durante 4 horas. Posteriormente, armazenou-se o carvão em um dessecador, até o momento da 

montagem das colunas. 

Uma forma para determinar a densidade de leito de carvão ativado granular moído é 

pela medida da massa seca de carvão moído dividida pela medida de volume de leito de carvão. 

Isso pode ser feito pesando-se precisamente cerca de 2 gramas de CAG moído e adicionando-o 

a uma proveta graduada calibrada de 5 mL ou 10 mL. Em seguida, deve-se bater levemente com 

as mãos na parte lateral da proveta para promover a compactação do CAG moído e realizar a 

leitura do volume do leito de CAG na proveta. A densidade do leito, ρSC, é obtida pela razão 

entre a massa de carvão seco medida e o volume do leito de carvão (TCHOBANOGLOUS, 

BURTON e STENSEL, 2004; CRITTENDEN et al., 2005). É importante verificar a calibração 

da proveta graduada por meio do uso de um volume preciso de uma pipeta graduada adequada. 

Caso as diferenças nas medidas de volume sejam maiores ou iguais a 5% a proveta graduada 

deve ser recalibrada. Alternativamente, um método para a medida da densidade aparente é 

descrito na norma ASTM D 2854-09 (2009). 

O carvão preparado foi desaerado antes de seu empacotamento nas colunas em pequena 

escala. A remoção do ar abre caminho para as áreas sobre a superfície em que se encontram os 

poros ativos, de modo a facilitar o processo de adsorção dos orgânicos. Assim, pesou-se o 

carvão na quantidade pré-determinada no planejamento do teste e o mesmo foi transferido para 

um pequeno Erlenmeyer, acrescentando-se 15 mL de água deionizada. A desaeração foi feita 

com o auxílio de sistema de vácuo por 10 minutos, de modo a facilitar a retirada de ar do 

carvão, agitando-se de vez em quando. Alternativamente, a mistura de carvão e água pode ser 
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levada à fervura por 10 minutos, de modo a substituir o ar presente nos poros do carvão por 

água (ASTM D-3922-89, 1993; ASTM D 6586-03, 2008). Neste caso, deve-se deixar esfriar 

até a temperatura ambiente antes de seu empacotamento nas colunas de pequena escala. Foi 

verificado que o carvão é mais facilmente desaerado ser for deixado em repouso em água 

deionizada por 16 a 24 horas antes da desaeração. 

 

4.3.3.2 Preparo, montagem e operação da coluna 
 

O procedimento descrito a seguir é válido para todos os experimentos em pequena 

escala (RSSCT) realizados neste trabalho, exceto para o primeiro experimento, que foi realizado 

na refinaria R6 utilizando o procedimento descrito no item 4.4.1. 

As colunas foram preparadas a partir de tubos de vidro com 8,0 mm de diâmetro interno, 

cortadas em um comprimento de 54 cm. Em seguida, foi introduzida a frita de vidro de 8 mm 

no interior da coluna, deixando uma altura de 10 cm da extremidade, e encaixando-a 

horizontalmente ao tubo. Para a fixação da frita de vidro utilizou-se o auxílio de um maçarico 

de oxigênio-acetileno, fazendo-se uma pequena redução do diâmetro a 10 cm de uma das 

extremidades. Após a coluna esfriar, as anilhas de teflon e as conexões em aço inoxidável foram 

encaixadas em cada extremidade da coluna. 

O sistema deve ser montado contendo os seguintes itens: recipiente de alimentação, 

bomba, filtro (quando requerido), coluna, dispositivo quebra-sifão e recipiente de coleta, 

conforme mostrado na Figura 4.4. 

A filtração prévia é requerida para reduzir o acúmulo de sólidos suspensos na entrada do 

leito de carvão, o que pode aumentar excessivamente a perda de carga durante a corrida 

experimental. Quando a filtração for utilizada, um manômetro ou medidor de pressão 

diferencial deverá ser instalado para monitorar a elevação de pressão no filtro, indicando a 

necessidade de limpeza ou troca do mesmo. No caso dos experimentos realizados neste 

trabalho, não foi utilizado filtro a montante das colunas porque as amostras de efluentes de 

refinaria foram coletadas após etapas de filtração com membranas (ultrafiltração ou BRM), 

apresentando baixo teor de sólidos suspensos. 
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Figura 4.4 – Diagrama do sistema de um RSSCT 

 

O dispositivo quebra-sifão, localizado na linha do efluente da coluna, deve ser 

construído com as próprias mangueiras de teflon e um tê de conexão, devendo ser fixado em 

nível superior ao topo do leito de carvão na coluna em pequena escala. Este dispositivo, 

interligado à atmosfera, tem como objetivo prevenir que o nível de água caia abaixo do topo do 

leito de CAG, caso haja interrupção no fluxo para as colunas ou sifão, evitando ainda a entrada 

de ar nas colunas, de modo a não afetar o desenvolvimento dos testes. 

Para a montagem da coluna, inicialmente preencheu-se até aproximadamente a metade 

com água deionizada, de modo a facilitar o seu empacotamento. Com o auxílio de um funil, 

foram transferidas esferas de vidro até uma altura de 6 cm a partir da frita de vidro sinterizado. 

Em seguida, a coluna foi preenchida com 1 cm de lã de vidro e adicionou-se a massa de carvão 

previamente pesada e desaerada, em forma de suspensão em água, com auxílio de funil e pisseta 

com água deionizada. Durante o empacotamento se teve o cuidado de manter o carvão sempre 

coberto pela água, a fim de evitar entrada de ar na coluna. Periodicamente, deve-se bater 

levemente na parte lateral da coluna para facilitar a compactação do leito de carvão. Após a 

transferência total da massa de carvão para a coluna, foi colocado 1 cm de lã de vidro sobre o 

leito de carvão e as esferas de vidro foram transferidas até cerca de 6 cm de altura. A utilização 

de lã de vidro e das micro-esferas de vidro auxilia na distribuição da amostra de efluente de 

refinaria através do leito de carvão, prevenindo a formação de caminhos preferenciais durante 

sua operação. Foi utilizado um vidro de relógio sob a coluna para conter qualquer vazamento 

durante o procedimento de montagem. O esquema deve se aproximar ao da Figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Diagrama de preenchimento da coluna RSSCT 

 

A coluna foi totalmente preenchida com água deionizada, sem bolhas de ar. Para 

conectar as mangueiras de teflon à coluna, iniciou-se a alimentação de modo que o fluido foi 

bombeado até o final da mangueira, e só então esta foi conectada à coluna, retirando as bolhas 

de ar formadas entre a conexão e a mangueira. Deve-se garantir ainda que a linha de 

alimentação esteja seguramente conectada ao reservatório de alimentação, visando prevenir o 

bombeamento de ar para o interior das colunas. Logo após, ajustou-se a vazão da bomba, 

utilizando água deionizada. Todo o sistema RSSCT foi testado alimentando-se água deionizada 

por cerca de 10 minutos. Este procedimento visa a identificar pontos de vazamento, bolsões de 

ar ou elevação de perda de carga imediata. Quaisquer problemas identificados devem ser 

solucionados antes de se colocar o sistema em operação com a amostra.  

As amostras para alimentação do RSSCT podem ser coletadas em recipientes de 10L ou 

20L e devem ser armazenadas a 4°C ou à menor temperatura possível. Em qualquer caso, uma 

alíquota da amostra armazenada, com volume suficiente para durar por um ou dois dias de 

alimentação, deve ser levada à temperatura ambiente do laboratório antes do uso no RSSCT. O 

RSSCT deve ser realizado dentro de até três semanas após a coleta da amostra de efluente de 

refinaria. 

O início do teste acelerado em coluna de pequena escala ocorre quando o sistema estiver 

completamente preenchido com a amostra e a vazão estiver ajustada. Portanto, devem-se 

descartar os primeiros minutos de coleta de efluente, que estará diluído com a água deionizada 

que preenchia o sistema. Este tempo deve ser suficiente para garantir que a amostra de 

alimentação preencha todo o sistema, incluindo as mangueiras, coluna e leito de carvão. Neste 
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trabalho, o tempo considerado variou entre 45 e 60 minutos de operação das colunas em 

pequena escala. Contudo, esse tempo poderá variar em função do comprimento do leito 

definido no planejamento dos testes acelerados em colunas de pequena escala.  

Na operação da coluna, deve-se registrar o intervalo de tempo entre amostragens, que 

deve ser pré-determinado no planejamento do RSSCT, e o volume coletado neste período, 

visando comparar a vazão definida com a vazão obtida e reajustá-la, quando necessário. A 

vazão deve estar compreendida em torno de 5% do valor definido no projeto do RSSCT e deve 

ser verificada a cada amostragem. Caso haja longos períodos sem passagem de amostra nas 

colunas, decorrentes, por exemplo, da falta de energia elétrica no laboratório, estes não devem 

ser incluídos no tempo de operação cumulativo. 

As informações acerca do tempo entre coletas são úteis para o cálculo dos volumes de 

leito em termos de amostra processada. Esta grandeza pode ser calculada dividindo-se o tempo 

transcorrido entre coletas no teste em pequena escala (RSSCT) pelo tempo de contato de leito 

vazio em pequena escala, EBCTSC, definido no planejamento do experimento. 

Alternativamente, os volumes de leito processados podem ser calculados através da razão entre 

o volume de efluente de refinaria tratado (medido ou calculado pelo produto da vazão pelo 

tempo de operação) e o volume do leito de carvão da coluna em pequena escala. A diferença 

entre os valores obtidos por estes métodos deve ser de no máximo 5%. Para a construção das 

curvas de ruptura, os volumes de leito processados foram calculados pelo método que relaciona 

volumes, pois este deve estar mais próximo à realidade, uma vez que tais volumes são 

conhecidos ou podem ser facilmente calculados e/ ou medidos. Assim, pode-se construir a 

curva de ruptura em termos de concentração versus volumes de leito processados, para fins de 

comparação entre diferentes testes RSSCT. 

Por fim, construiu-se uma tabela onde foram registrados para cada teste (RSSCT): o 

início do teste; a data e o horário de coleta; o tempo transcorrido e volume coletado, para cada 

amostra; a vazão calculada em função do volume e do tempo, em cada intervalo de 

amostragem; os resultados das análises de carbono orgânico total (COT) e/ou da absorbância de 

ultravioleta a 254 nm, para cada amostra. Foi registrada também a temperatura de execução do 

teste. 
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4.3.3.3 Procedimento de amostragem 

 

Para cada RSSCT, recomenda-se coletar pelo menos três amostras da alimentação, 

sendo uma no início, uma no meio e uma ao final do teste, e doze amostras do efluente tratado, 

conforme plano de amostragem previamente definido. O objetivo é obter uma boa 

representação da curva de ruptura com um número mínimo de amostras. 

Orientações para estimativa do plano de amostragem são apresentadas no item 3.6. Tal 

procedimento é indicado especialmente no caso de planejamento dos testes com abordagem à 

difusividade proporcional. Testes RSSCT realizados com efluente de refinaria considerando tal 

hipótese se mostraram mais longos do que quando utilizada a abordagem à difusividade 

constante. Assim, observou-se nos experimentos RSSCT realizados, com abordagem a 

difusividade constante, que seria inviável coletar 8 amostras de efluente tratado antes dos 50% 

de saturação, já que ocorreu saturação precoce do leito na maioria dos casos e, por isso, o plano 

de amostragem descrito no item 3.6 não foi seguido. Em cada experimento, foi estabelecido um 

plano de amostragem, de modo que fosse possível obter uma boa curva de ruptura. 

Neste trabalho foram utilizados frascos de 50 mL para coletar as amostras de efluente da 

coluna em pequena escala, pois se verificou que este volume era suficiente para as medidas dos 

parâmetros estabelecidos. Este volume de amostra foi definido para evitar distorções nas 

análises, pois embora volumes maiores possam ser coletados, esses irão representar a operação 

da coluna durante um período prolongado devido às baixas vazões envolvidas nos testes. A 

maioria das amostras foi analisada imediatamente para absorbância de UV a 254 nm. Nos casos 

em que isso não foi possível e para a medida de concentração de COT, as amostras foram 

mantidas sob refrigeração, a fim de evitar sua degradação, sendo necessário levá-las à 

temperatura ambiente antes das análises.  

Em alguns casos, uma válvula de amostragem automática foi utilizada (Figura 4.6), o 

que permitiu a coleta de amostras durante o período da noite. A válvula foi programada 

conforme plano de amostragem com auxílio de “software” específico, o A2C2 (Amostrador 

Automatizado para Colunas de Carvão), estando limitada à coleta de até 9 amostras da mesma 

coluna. Ambos a válvula de amostragem automática e o “software” foram desenvolvidos pelo 

Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES).  Devido ao fato de apenas uma válvula de 

amostragem automática estar disponível durante o período dos ensaios, sua instalação foi 

possível em apenas uma das colunas por vez, o que, infelizmente, tornou seu uso restrito. 
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Figura 4.6 – Válvula de amostragem automática e “software” de comando 

 

4.3.4 Análises das amostras coletadas 
 

Para a construção da curva de ruptura do carvão foram utilizados os resultados das 

análises de COT e/ou da absorbância a 254nm (UV254), os quais foram inseridos em um gráfico 

contra o tempo (ou contra volumes de leito). A curva de ruptura pode ser considerada completa 

quando o teor de COT alcançar um valor de cerca de 70% em relação à alimentação; ou quando 

se atingir um platô após 50% de saturação em que a concentração de algum contaminante 

específico no efluente não aumentar além de 10% do valor médio de entrada por um período 

equivalente a dois meses de operação em larga escala. 

 

4.3.4.1 Absorbância de UV de constituintes orgânicos 

 

As análises de absorbância de UV a 254 nm (UV254), utilizadas para monitorar o 

progresso do RSSCT, foram realizadas conforme o método 5910 do “Standard Methods for the 

Examination of Water & Wastewater” (2005), em aparelho UV-VIS spectrophotometer (UV 
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mini 1240), Shimadzu, com uma cubeta de comprimento b = 1 cm. A água deionizada foi 

utilizada como branco. 

Esta análise se baseia no princípio de que certos constituintes orgânicos normalmente 

encontrados na água ou em efluentes, tais como lignina, tanino, substâncias húmicas, e vários 

compostos aromáticos, absorvem fortemente a radiação ultravioleta (UV), proporcionalmente à 

sua concentração em uma amostra. A absorção de UV tem sido utilizada para monitorar 

efluentes industriais e para avaliar a remoção de orgânicos por coagulação, adsorção em carvão 

e outros processos de tratamento de águas. Esta análise se destina a ser utilizada como uma 

indicação da concentração de constituintes orgânicos absorvedores de UV. As amostras devem 

estar límpidas para análise, isto é, sem partículas sólidas que possam causar interferências na 

leitura e à temperatura ambiente. 

Historicamente, o comprimento de onda padrão utilizado para as análises de absorbância 

tem sido 254 nm. Neste comprimento de onda, podem existir correlações fortes entre a 

absorbância e o teor de carbono orgânico (COT), cor, e precursores de trihalometanos (THMs) e 

outros subprodutos de desinfecção.  A curva de ruptura de UV254 frequentemente é paralela 

àquela de COT e pode ser usada para estimar intervalos de amostragem. Entretanto, substâncias 

absorvedoras de ultravioleta neste comprimento de onda são normalmente melhor removidas 

pelo CAG e sua ruptura se apresenta retardada em relação à de COT. Assim, as relações entre as 

medidas de absorbância e de COT no efluente da coluna de carvão precisam ser estabelecidas 

(MALLEY JR.; EDZWALD; YORTON, 2005). 

Segundo a Lei de Beer, a absorbância é dada pela Equação 23, sendo uma grandeza 

adimensional (OLSEN, 1990): 

 

� = ��� ��

�
= ���         (23) 

 

onde: 

I = intensidade de radiação incidente; 

I0 = intensidade de radiação incidente quando b = 0; 

� = absortividade, L.g-1.cm-1; absortividade molar, L.moles-1.cm-1; 

� = comprimento da cubeta, cm; 

� = concentração, g.L-1; moles.L-1. 
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Contudo, dividindo-se a absorbância de UV pelo comprimento da cubeta pode-se 

expressá-la na unidade cm-1 usando a notação da Equação 24. Para reportar a unidade em m-1, 

deve-se multiplicar a Equação 24 por 100 (MALLEY JR.; EDZWALD; YORTON, 2005). 

 

	
��� = ��̅
�
�          (24) 

 

onde:  

	
��� = absorbância de UV média, cm-1 (o índice subscrito denota o comprimento de onda 

utilizado, nm, e o índice sobrescrito denota o pH usado se for diferente de 7,0); 

b = comprimento da cubeta, cm; 

�̅ = absorbância média medida; 

D = fator de diluição resultante do ajuste do pH e/ou diluição com água isenta de orgânicos. 

 

Para cada experimento RSSCT foi realizado o ajuste dos dados de absorbância de UV a 

254 nm e de concentração de COT medidos para as amostras coletadas. Este ajuste permite 

obter uma equação, aplicável ao sistema carvão-efluente de refinaria, para converter uma 

medida em outra. Tal relação é interessante quando se realizam medidas de absorbância de UV 

a 254 nm e deseja-se estimar o valor correspondente em concentração de COT. Pode-se 

considerar que as análises de absorbância a 254 nm são mais confiáveis por serem de leitura 

imediata e, portanto, facilmente medidas, enquanto que as análises de COT podem levar de 

algumas horas até alguns dias para serem realizadas, dependendo da disponibilidade do 

equipamento de análise. 

As relações obtidas foram, em sua maioria, curvas de potência, sendo que em alguns 

casos o melhor ajuste obtido foi o linear. Dessa forma, a fim de se obter curvas de ruptura com 

melhor ajuste, as concentrações de COT foram recalculadas a partir das medidas de absorbância 

de UV a 254nm (UV254), através das relações obtidas em cada experimento. 

 

4.3.4.2 Carbono orgânico total (COT) 

 

As análises de carbono orgânico total (COT), utilizadas para monitorar o progresso do 

RSSCT, foram realizadas conforme o método 5310 (B e/ou C) do “Standard Methods for the 

Examination of Water & Wastewater” (2005), em aparelho HiperTOC – TOC Analyzer 1000. 



93 
 

 
 

A medida de COT é de vital importância para a operação de plantas de tratamento de 

água e de tratamento de efluentes. O COT de água potável pode variar de menos de 100µg/L até 

mais de 25000 µg/L, enquanto efluentes podem conter altos teores de compostos orgânicos 

(COT > 100 mg/L). Em diversas aplicações, a presença de contaminantes orgânicos pode 

degradar a capacidade de troca iônica, servir como fonte de nutriente para crescimento 

biológico indesejado, ou ser de outra forma prejudicial ao processo para o qual a água deverá 

ser utilizada. 

O carbono orgânico presente em águas ou efluentes é constituído de uma variedade de 

compostos orgânicos em vários estados de oxidação. No entanto, ao contrário das medidas de 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio (DQO), a medida de 

COT é independente do estado de oxidação da matéria orgânica e não mede outros elementos 

ligados organicamente, tais como nitrogênio e hidrogênio, e inorgânicos que podem contribuir 

para as medidas de DBO e DQO. 

A análise de COT se baseia no princípio de que para determinar a quantidade de 

carbono ligado organicamente, as moléculas orgânicas devem ser quebradas e convertidas em 

uma forma molecular específica, que possa ser medida quantitativamente. Existem diversos 

métodos para medir COT, que utilizam alta temperatura, catalisadores e oxigênio, ou baixas 

temperaturas (< 100°C) com irradiação ultravioleta, oxidantes químicos ou uma combinação 

destes oxidantes para converter o carbono orgânico em dióxido de carbono (CO2), que pode 

então ser quantificado. Uma forma de compensar a interferência de carbono inorgânico na 

análise consiste em medir separadamente o carbono total e o carbono inorgânico, sendo a 

diferença entre estes o resultado de COT (HUFFMANN et al., 2005). 

Cabe ressaltar que nos experimentos realizados neste trabalho, o COT corresponde ao 

carbono orgânico dissolvido (COD)2, uma vez que as amostras de alimentação dos RSSCT são 

provenientes da saída de tratamento secundário de efluente, sendo previamente clarificadas e/ou 

filtradas em membranas de ultrafiltração. 

 

4.3.4.3 Absorbância de ultravioleta específica (SUVA) 

 

Segundo Weishaar et al. (2003), um método simples para se estimar a aromaticidade do 

carbono orgânico dissolvido (COD) em uma amostra de água é através da relação entre a 
                                                           

2
 O carbono orgânico dissolvido (COD) é a fração do COT que passa através de um filtro com diâmetro de poro 

de 0,45 µm (HUFFMANN et al., 2005). 



94 
 

 
 

absorbância de ultravioleta da amostra, em um dado comprimento de onda (normalmente 254 

nm), dividida pela concentração de COD. Esta relação é definida como absorbância de 

ultravioleta específica, ou em inglês, “Specific Ultraviolet Absorbance” (SUVA). Este 

parâmetro tem sido aplicado em águas para prever as características químicas gerais do COD, 

principalmente relacionadas à sua aromaticidade.  

O SUVA254 pode ser calculado pela absorbância de UV a 254 nm, expressa em m-1, 

dividida pela concentração de COD, medida em mg/L. O SUVA254 consiste em uma média da 

absortividade para todas as moléculas que compõem o COD na amostra de água e é expresso 

em litros por miligrama de carbono por metro (L.mg-1.m-1) (WEISHAAR et al., 2003).  

Como regra prática, as agências de água nos Estados Unidos estão isentas dos requisitos 

de utilização de coagulação avançada ou abrandamento avançado se o SUVA254, tanto para a 

água bruta quanto para a tratada, for menor do que 2,0 L.mg-1.m-1, porque experimentos 

mostraram que a coagulação e o abrandamento são métodos geralmente ineficientes para a 

remoção de COD com valores tão baixos de SUVA254 (WEISHAAR et al., 2003).  

Deste modo, a adsorção em carvão ativado granular (CAG) se mostra como uma forma 

de remoção desses compostos orgânicos dissolvidos. Além disso, quanto maior o SUVA254, 

maior a quantidade de compostos que absorvem UV presentes na amostra analisada. 

Normalmente, estes compostos são aromáticos e, portanto, são mais facilmente adsorvidos no 

carvão ativado granular (CAG), conforme já mencionado no item 3.4. 

Assim, nos quarto e quinto experimentos RSSCT que foram realizados com o intuito de 

comparar diferentes efluentes de refinaria como carga das colunas em pequena escala, o 

SUVA254 foi calculado para cada amostra coletada, a fim de monitorar a influência da 

composição do COD presente no efluente sobre os resultados obtidos nos RSSCT. 

 

4.4 Planejamento dos experimentos RSSCT 
 

4.4.1 Primeiro experimento RSSCT 
 

O primeiro teste acelerado em coluna de pequena escala (RSSCT), realizado na refinaria 

R6, teve o objetivo de avaliar o desempenho dos filtros de CAG da unidade protótipo de reúso, 

em menos tempo, e consumindo menor volume de efluente de refinaria do que o teste em escala 

piloto apresentado no item 4.2. O planejamento do teste (Tabela 4.2) foi feito conforme 



95 
 

 
 

Equações 4, 6 e 7 apresentadas no item 3.6.1, segundo a norma ASTM D6586-03 (2008), que 

utiliza a premissa de difusividade constante.  

 

Tabela 4.2 – Planejamento do primeiro experimento RSSCT 

Dados de entrada para os parâmetros de projeto 

Diâmetro interno da coluna RSSCT, DCSC (mm) 14,0 

Temperatura de operação em larga escala, T (oC) 30,0 

RSSCT tamanho de peneira superior CAG 0,595 mm 

RSSCT tamanho de peneira inferior CAG 0,420 mm 

Densidade aparente do carvão 0,595 mm x 0,420 mm (g/cm³) 0,58(1) 

Parâmetros de projeto gerais para os RSSCT 

Diâmetro da partícula de carvão em larga escala, dLC (mm) 1,05 

Diâmetro da partícula de carvão RSSCT, dSC (mm) 0,51 

Fator de escala, SF 2,07 

Taxa hidráulica em larga escala, vLC (m/h) 13,0 

Taxa hidráulica do RSSCT, vSC (m/h) 26,9 

Vazão do RSSCT, QSC (mL/min) 69,0 

Volume de alimentação estimado, VSC (L) 677(2) 

Tempo de contato de leito vazio em larga escala, EBCTLC (min) 14,0 

Tempo de contato de leito vazio RSSCT, EBCTSC (min) 3,3 

Tempo estimado de operação em larga escala, tLC
T (dias) 29 

Tempo estimado de operação RSSCT, tSC
T (dias) 7 

Comprimento total do leito RSSCT, lSC (cm) 150,0 

Massa total de CAG (0,595 mm x 0,420 mm), mSC (g) 133,9(3) 

(1) Medida conforme procedimento descrito no item 4.3.3.1. 

(2) Este volume foi estimado com base nos resultados do teste em colunas piloto (item 4.2), realizado previamente 

pelo CENPES com o mesmo efluente de refinaria e o mesmo carvão base (Norit 1240 W). Naquela ocasião, 

observou-se que o ponto de ruptura do leito de carvão seria atingido em torno de 3000 volumes de leitos. 

(3) Massa calculada segundo a Equação 21. No entanto, é conveniente preparar sempre uma quantidade um pouco 

maior, caso haja perdas durante a montagem das colunas. Neste caso foram preparados 150 g. 

 

As colunas em pequena escala utilizaram o tamanho de partícula, dSC, na faixa de 0,595 

mm a 0,420 mm, em função do diâmetro da coluna em pequena escala empregada, de modo a 

manter a razão entre o diâmetro interno da coluna e o diâmetro médio das partículas de carvão 

maior ou igual a 25. Essa recomendação do manual EPA 814/B-96-003 (1996) visa a evitar a 

formação de caminhos preferenciais nas colunas. 
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O primeiro experimento utilizou uma metodologia diferente dos demais. Os materiais 

utilizados nas colunas foram: 

• Colunas de acrílico, com diâmetro de 14 mm e 50 cm de altura; 

• Conexões (“end-caps”) roscadas em teflon; 

• “O-rings” de borracha; 

• Mangueiras de silicone; 

• Anel de silicone e tela metálica de aço inox com abertura de peneira de 0,149 

mm, para suporte do carvão; 

• Manômetro com escala de 0 a 60 psi, para monitoramento da pressão na entrada 

do leito; 

• Bomba peristáltica. 

Neste experimento, não foram utilizadas esferas de vidro de borosilicato, nem lã de 

vidro na montagem das colunas. 

As quatro colunas foram montadas na refinaria, em série, e interligadas com mangueiras 

de silicone, sem dispositivo quebra-sifão, mas com pontos de amostragem intermediários na 

parte inferior das colunas e com uso de manômetro na entrada da primeira coluna para 

monitoramento da pressão de operação, conforme mostrado na Figura 4.7. 

O suporte do leito de carvão foi montado com o auxílio de um anel de silicone 

encaixado na coluna e sobre este anel foi inserida uma tela metálica com abertura de 0,149 mm, 

com o cuidado de ajustá-la ao diâmetro da coluna para evitar a passagem de carvão em forma de 

suspensão em água e o deslocamento da tela durante os testes. Após preparo e assentamento do 

carvão nas colunas, o comprimento do leito foi medido em cada coluna.  

As quatro colunas em série foram cobertas com papel alumínio com o intuito de evitar a 

incidência de luz solar e não propiciar o crescimento microbiológico no interior do leito de 

carvão. Uma vez que estas colunas foram montadas em área reservada a testes pilotos da 

refinaria R6, elas estavam sujeitas a temperaturas mais altas do que se estivessem montadas em 

laboratório. 
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(a) (b) 

Figura 4.7 – (a) Esquema e (b) Foto das colunas de pequena escala do primeiro experimento 

 

As colunas em pequena escala foram alimentadas, por uma única bomba, com o efluente 

dos biodiscos. Este efluente foi previamente filtrado em membranas de ultrafiltração (em escala 

piloto, instaladas na mesma refinaria), embora os adsorvedores da unidade protótipo operem 

com o efluente secundário clarificado e filtrado em leito de areia. A finalidade foi obter uma 

carga de melhor qualidade para as colunas em pequena escala. Assim, problemas de aumento 

excessivo de perda de carga no leito, decorrentes da presença de sólidos suspensos, podem ser 

minimizados durante a realização do experimento, e o foco do estudo se volta para a remoção 

de COT por adsorção em CAG. A Tabela 4.3 apresenta as características gerais do efluente 

utilizado como carga do teste acelerado em coluna de pequena escala (RSSCT) do primeiro 

experimento. Esse efluente também foi utilizado como carga nos segundo, terceiro e quinto 

experimentos RSSCT. 

O sistema partiu no dia 20/10/2011 às 11h; porém, iniciou-se a contagem do tempo para 

o experimento a partir de 12h, considerando o tempo necessário de pelo menos 1 hora para a 

troca da água deionizada pelo efluente de refinaria no sistema. O volume efluente das colunas 

em série foi descartado, embora a vazão tenha sido verificada ao longo do experimento, com 

auxílio de proveta graduada e cronômetro, e ajustada sempre que necessário para o valor 

estipulado no planejamento do teste, neste caso 4,2 L/h ou 70 mL/min (Tabela 4.2), sendo 

aceitável uma variação em torno de mais ou menos 5%. A pressão foi medida com auxílio de 

manômetro instalado na linha de alimentação das colunas. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 

Amônia (mg/L)

Absorbância UV

Cloreto (mg/L)

Condutividade 

Cor (PtCo)

COT (mg/L)

DQO (mg/L)

pH 

Turbidez (UNT)

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)

 

Foram coletadas duas amostras por dia, uma pela manhã e outra à

primeiro dia. Como este experimento foi montado sem dispositivo quebra

procedimento de amostragem específico foi utilizado, devido à necessidade de coletar amostras 

entre as colunas. As amostras foram coletadas a cada intervalo 

coluna da série até a primeira. Durante a amostragem, antes de abrir a saída de uma coluna para 

coleta da amostra, teve-se o cuidado de bloquear a mangueira de entrada da coluna seguinte, 

conforme mostra a Figura 4

pressão). Desta maneira foi possível garantir que o nível de água na coluna seguinte fosse 

mantido sobre o leito de carvão, evitando

 

(a) 

Figura 4.8 – Sequência de coleta de amostras entre colunas para o primeiro experimento: (a) coleta de 
amostra da 3ª coluna; (b) coleta de amostra da 2ª coluna; (c) coleta de amostra da 

 

O experimento montado em área industrial possibilitou o uso de bombonas de 300 L 

com a amostra proveniente do tratamento secundário em sistema de biodiscos, seguido de 

Tabela 4.3 – Caracterização do efluente secundário estudado

Parâmetro Faixa 

Amônia (mg/L) 1 – 17,6 

Absorbância UV254nm (cm-1) 0,3468 – 0,4206 

Cloreto (mg/L) 220 – 356 

Condutividade (µS/cm) 1289 - 1953 

Cor (PtCo) 16 - 17 

COT (mg/L) 13,7 – 26,6 

DQO (mg/L) 65 – 81 

6,25 – 7,61 

Turbidez (UNT) 0,02 

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 7 - 57 

(Adaptado de GUIMARÃES, 2012) 

Foram coletadas duas amostras por dia, uma pela manhã e outra à

primeiro dia. Como este experimento foi montado sem dispositivo quebra

procedimento de amostragem específico foi utilizado, devido à necessidade de coletar amostras 

entre as colunas. As amostras foram coletadas a cada intervalo começando

coluna da série até a primeira. Durante a amostragem, antes de abrir a saída de uma coluna para 

se o cuidado de bloquear a mangueira de entrada da coluna seguinte, 

4.8, a fim de evitar o retorno de água para a saída de amostra (menor 

pressão). Desta maneira foi possível garantir que o nível de água na coluna seguinte fosse 

mantido sobre o leito de carvão, evitando-se a entrada de ar no sistema. 

  
(b) 

Sequência de coleta de amostras entre colunas para o primeiro experimento: (a) coleta de 
amostra da 3ª coluna; (b) coleta de amostra da 2ª coluna; (c) coleta de amostra da 

O experimento montado em área industrial possibilitou o uso de bombonas de 300 L 

com a amostra proveniente do tratamento secundário em sistema de biodiscos, seguido de 
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Caracterização do efluente secundário estudado 

 

Foram coletadas duas amostras por dia, uma pela manhã e outra à tarde, exceto no 

primeiro dia. Como este experimento foi montado sem dispositivo quebra-sifão, um 

procedimento de amostragem específico foi utilizado, devido à necessidade de coletar amostras 

começando-se pela última 

coluna da série até a primeira. Durante a amostragem, antes de abrir a saída de uma coluna para 

se o cuidado de bloquear a mangueira de entrada da coluna seguinte, 

, a fim de evitar o retorno de água para a saída de amostra (menor 

pressão). Desta maneira foi possível garantir que o nível de água na coluna seguinte fosse 

 

(c) 

Sequência de coleta de amostras entre colunas para o primeiro experimento: (a) coleta de 
amostra da 3ª coluna; (b) coleta de amostra da 2ª coluna; (c) coleta de amostra da 1ª coluna. 

O experimento montado em área industrial possibilitou o uso de bombonas de 300 L 

com a amostra proveniente do tratamento secundário em sistema de biodiscos, seguido de 
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ultrafiltração, de modo que as colunas pudessem operar sem reposição de alimentação durante o 

fim de semana. Portanto, não houve coleta de amostras nos finais de semana. 

Foram monitorados os seguintes parâmetros: concentração de COT na alimentação das 

colunas, concentração de COT na saída de cada coluna, vazão de alimentação e pressão na 

entrada da primeira coluna da série. As análises de concentração de COT das amostras coletadas 

foram realizadas conforme descrito no item 4.3.4.2. 

 

4.4.2 Segundo experimento RSSCT 
 

A partir do segundo experimento, todos os testes acelerados em coluna de pequena 

escala (RSSCT) foram realizados no Laboratório de Tratamento de Águas e Reúso de Efluentes 

(LabTare) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), devido à aquisição do aparato 

experimental completo para instalação em bancada (Figura 4.3). 

Os resultados do primeiro experimento não foram seguramente conclusivos quanto à 

similaridade entre as curvas de ruptura do RSSCT e da unidade protótipo de reúso, de modo que 

se pudesse avaliar o desempenho dos filtros em larga escala a partir dos resultados do RSSCT. 

Portanto, o segundo teste acelerado em coluna de pequena escala (RSSCT) teve o objetivo de 

avaliar se a difusividade superficial, Ds, para o conjunto “efluente de refinaria-carvão” é 

constante ou proporcional, isto é, se varia ou não com o tamanho de partícula. O intuito é definir 

a abordagem, em relação à difusividade (se constante ou proporcional ao tamanho de partícula), 

apropriada para o projeto das colunas em pequena escala que melhor representa o 

comportamento dos filtros em larga escala operando com efluente de refinaria. Além disso, o 

teste também teve o objetivo de verificar o projeto dos filtros de CAG instalados na unidade 

protótipo de reúso, apresentada no item 4.1. 

O teste utilizou duas colunas de vidro em pequena escala (8,0 mm de diâmetro interno), 

operando em paralelo, projetadas cada qual com um tamanho de partícula, com a premissa de 

difusividade constante (Equações 4, 6 e 7, item 3.6.1). Os tamanhos de partícula, dSC, 

selecionados foram 0,250 mm > dSC > 0,177 mm e 0,149 mm > dSC > 0,125 mm. A primeira 

faixa (0,250 mm x 0,177 mm) foi selecionada conforme recomendação do manual EPA 814/B-

96-003 (1996), baseada em estudos anteriores para colunas com diâmetro de 10 mm 

normalmente empregadas nos sistemas RSSCT. A última faixa (0,149 mm x 0,125 mm) foi 

selecionada em função da disponibilidade destas peneiras no laboratório e da necessidade de 

testar um tamanho de partícula diferente, respeitando-se os valores mínimos recomendados pela 
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literatura para a relação entre o diâmetro da coluna e o diâmetro médio da partícula (ver item 

3.6.1). O tempo de contato de leito vazio em adsorvedor de larga escala (EBCTLC) usado no 

projeto de ambas as colunas foi de 40 minutos. A carga deste sistema foi o mesmo efluente de 

refinaria proveniente de tratamento biológico (biodiscos), previamente filtrado em membranas 

de ultrafiltração (Tabela 4.3). Como as amostras de efluente foram recebidas em frascos de 20L 

no laboratório, realizou-se previamente ao início dos testes a mistura dessas amostras, para que 

a amostra de alimentação das colunas fosse a mais homogênea possível. Cada coluna foi 

alimentada por sua respectiva bomba, e amostras do efluente tratado foram coletadas na saída 

de cada uma. A Tabela 4.4 resume o planejamento do segundo experimento RSSCT. 

O experimento teve início no dia 07/05/2012 às 9h. Decorridos 15 minutos de ensaio, 

houve uma coleta de amostra de cada coluna com a finalidade de ajustar a vazão da bomba de 

carga. A vazão das colunas foi verificada a cada coleta de amostra através da medida do volume 

de efluente acumulado na saída da respectiva coluna dividido pelo tempo transcorrido entre as 

amostragens. O ajuste de vazão foi feito sempre que necessário para o valor estipulado no 

planejamento, neste caso 4,1 mL/min para a coluna I (0,250 mm x 0,177 mm) e 6,4 mL/min 

para a coluna II (0,149 mm x 0,125 mm), conforme Tabela 4.4, sendo aceitável uma variação 

em torno de mais ou menos 5%. A pressão não foi medida durante os ensaios, pois a amostra de 

efluente de refinaria foi alimentada ao sistema já previamente filtrada em membranas de 

ultrafiltração, minimizando a presença de sólidos suspensos. Evidentemente, neste experimento 

foram tomados todos os cuidados acerca do preparo do carvão (lavagem prévia para remoção de 

finos) e montagem das colunas com elementos distribuidores de fluxo (pérolas de vidro e lã de 

vidro). Além disso, o ajuste periódico de vazão nas bombas garantiu a realização do 

experimento sem interrupções provocadas por aumento da perda de carga no leito. 

Foram monitorados os seguintes parâmetros: absorbância a 254nm de alimentação e de 

saída para cada coluna e volume de efluente tratado. A concentração de COT foi medida apenas 

na alimentação e na saída da coluna II (0,149 mm x 0,125 mm). 
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Tabela 4.4 – Planejamento do segundo experimento RSSCT 

Dados de entrada para os parâmetros de projeto 

 Coluna I Coluna II 

Diâmetro interno da coluna RSSCT, DCSC (mm) 8,0 8,0 

Temperatura de operação em larga escala, T (oC) 25,0 25,0 

RSSCT tamanho de peneira superior CAG 0,250 mm 0,149 mm 

RSSCT tamanho de peneira inferior CAG 0,177 mm 0,125 mm 

RSSCT densidade do leito seco medida, ρSC (g/cm3) 0,52 0,52(1) 

Diâmetro da partícula de carvão em larga escala, dLC (mm) 1,05 1,05 

Taxa hidráulica em larga escala, vLC (m/h) 13,0 13,0 

Tempo de contato de leito vazio em larga escala, EBCTLC (min) 40 40 

Parâmetros de projeto para os RSSCT 

Viscosidade cinemática a T(oC), νLC (m2/s) 9,104E-07 9,104E-07 

Diâmetro da partícula de carvão RSSCT, dSC (mm) 0,2135 0,137 

Fator de escala, SF 4,9 7,7 

Tempo de contato de leito vazio RSSCT, EBCTSC (min) 1,7 0,7 

Taxa hidráulica do RSSCT, vSC (m/h) 4,9(2) 7,7(2) 

Vazão do RSSCT, QSC (mL/min) 4,1 6,4 

Comprimento do leito RSSCT, lSC (cm) 13,6 8,7 

Volume necessário estimado, VSC (L) 20,4(3) 13,1(3) 

Volume de alimentação total estimado, VSC
T (L) 33,5 

Tempo estimado de operação em larga escala, tLC
T (dias) 83(4) 83(4) 

Tempo estimado de operação RSSCT, tSC
T (dias) 3,4 1,4 

Massa de CAG requerida, mSC (g) 3,6 2,3 

Massa de CAG total, mSC
T (g) 5,9 

Porosidade do leito em larga escala, εLC 0,6(5) 0,6(5) 

Número de Reynolds RSSCT, ReSC 0,53(6) 0,53(6) 

(1) Foi usada a mesma densidade aparente do carvão 0,250 mm  x 0,177 mm, considerado um valor razoável para 

fins de estimativa da massa requerida na coluna. 

(2) A carga hidráulica da coluna em pequena escala (vSC) foi calculada pela Equação 7, considerando a carga 

hidráulica da instalação industrial (vLC) igual a 1,0 m³/h/m². Este artifício foi utilizado para reduzir a carga 

hidráulica e a vazão das colunas em pequena escala mantendo-se o número de Reynolds maior do que o mínimo 

recomendado. 

(3) Este volume foi estimado com base nos resultados do teste em colunas piloto (item 4.2), realizado previamente 

pelo CENPES com o mesmo efluente de refinaria e o mesmo carvão base (Norit 1240 W). Naquela ocasião, 

observou-se que o ponto de ruptura do leito de carvão seria atingido em torno de 3000 volumes de leitos. 

 (4) Calculado pela Equação 6, considerando que o ponto de ruptura do leito de carvão é atingido a cerca de 3000 

volumes de leitos. 

(5) Neste caso foi assumida uma porosidade do leito de 0,6, maior valor da faixa recomendada na literatura (de 0,3 

a 0,6), a fim de se calcular o  ReSC. Valores menores de porosidade do leito resultam em maiores valores de ReSC. 

(6) O valor de ReSC foi calculado pela Equação 14 para verificar sua pertinência à faixa recomendada na literatura 

(de 0,5 a 1,0). 
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De modo geral, as amostras foram coletadas de hora em hora na saída de cada coluna e 

analisadas, conforme descrito no item 4.3.4.1, para absorbância de UV a 254nm. Amostras da 

coluna II foram analisadas para a concentração de COT, conforme descrito no item 4.3.4.2, a 

cada duas horas. Não houve coleta no período da noite. Desta forma, o estabelecimento da 

relação entre as medidas de absorbância a 254nm (UV254) e COT foi bastante útil neste 

experimento a fim de determinar a concentração de COT correspondente ao valor de UV254 

analisado. 

Os valores de absorbância a 254 nm (UV254) foram relacionados aos da concentração de 

COT e o ajuste dos dados resultou em uma curva de potência, aplicável a este sistema carvão-

efluente de refinaria, para conversão de uma medida em outra, com coeficiente de correlação de 

R² = 0,9634. Ainda que lentamente, os valores de absorbância crescem mais rápido que os de 

COT em uma potência de 0,4547. As análises de UV254 e de COT usadas para construção desta 

relação estão compiladas no Anexo 4. No mesmo anexo é possível encontrar os valores de 

concentração de COT calculados a partir dos valores de absorbância a 254nm medidos, através 

da relação obtida, para as colunas I e II do segundo experimento. 

 

4.4.3 Terceiro experimento RSSCT 
 

O terceiro teste acelerado em coluna de pequena escala (RSSCT) teve como objetivo o 

levantamento das curvas de ruptura para determinação da taxa de exaustão do carvão. Para tanto 

foram feitos quatro testes em paralelo, com colunas de pequena escala em série. 

Inicialmente dois conjuntos de duas colunas em série operaram em paralelo (C1 e C2; 

C3 e C4). Ao final de cerca de 2,5 dias, a coluna de polimento do primeiro conjunto (C2) 

passou a operar isoladamente, recebendo diretamente a carga de efluente de refinaria, e a coluna 

de polimento do segundo conjunto (C4) passou a operar na posição principal, com uma quinta 

coluna de carvão virgem (C5) em série, na posição de polimento. A Figura 4.9 ilustra a 

operação das colunas. 
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Figura 4.9 – Operação das colunas de pequena escala para determinação da taxa de exaustão do carvão 

 

Os testes utilizaram cinco colunas de vidro em pequena escala (8,0 mm de diâmetro 

interno), projetadas com a premissa de difusividade constante (Equações 4, 6 e 7, item 3.6.1), 

com base nos resultados obtidos no segundo experimento. Também usou como base o projeto 

dos adsorvedores em larga escala da unidade protótipo de reúso. O tamanho de partícula, dSC, 

selecionado foi de 0,250 mm > dSC > 0,177 mm. O tempo de contato de leito vazio em larga 

escala (EBCTLC) usado no projeto de cada coluna foi de 15 minutos, com o intuito de poder 

realizar o experimento completo no intervalo de cinco dias. Deste modo, para duas colunas 

operando em série o EBCTLC foi de 30 minutos. As colunas em pequena escala foram, portanto, 

idênticas. A Tabela 4.5 resume os dados de projeto destas colunas.  

A carga deste sistema foi o efluente secundário da refinaria R6 (Tabela 4.3), porém 

proveniente de tratamento em biorreator com membranas (BRM em escala piloto instalado 

nesta refinaria). Cada conjunto de duas colunas em pequena escala operando em série foi 

alimentado somente por uma bomba, isto é, sem utilizar reservatório intermediário, e amostras 

do efluente tratado foram coletadas apenas na saída de cada conjunto.  

Os testes 1 e 2 tiveram início no dia 03/12/2012 às 8h45min e os testes 3 e 4 tiveram 

início no dia 05/12/2012 às 13h. A vazão das colunas foi verificada a cada coleta de amostra 

através da medida do volume de efluente acumulado na saída da respectiva coluna dividido pelo 

tempo transcorrido entre as amostragens. As vazões foram ajustadas sempre que necessário para 

o valor estipulado no planejamento, neste caso 4,1 mL/min, conforme Tabela 4.5, sendo 

aceitável uma variação em torno de mais ou menos 5%. A pressão não foi medida durante os 

ensaios, pelos motivos já apresentados no item 4.4.2. 
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Tabela 4.5 – Planejamento do terceiro experimento RSSCT para cada coluna em pequena escala 

Dados de entrada para os parâmetros de projeto 

Diâmetro interno da coluna RSSCT, DCSC (mm) 8,0 

Temperatura de operação em larga escala, T (oC) 25,0 

RSSCT tamanho de peneira superior CAG 0,250 mm 

RSSCT tamanho de peneira inferior CAG 0,177 mm 

RSSCT densidade do leito seco medida, ρSC (g/cm3) 0,52 

Diâmetro da partícula de carvão em larga escala, dLC (mm) 1,05 

Tempo de contato de leito vazio em larga escala, EBCTLC (min) 15 

Parâmetros de projeto para os RSSCT 

Viscosidade cinemática a T(oC), νLC (m2/s) 9,104E-07 

Diâmetro da partícula de carvão RSSCT, dSC (mm) 0,2135 

Fator de escala, SF 4,9 

Tempo de contato de leito vazio RSSCT, EBCTSC (min) 0,6 

Taxa hidráulica em larga escala, vLC (m/h) 13,0 

Taxa hidráulica do RSSCT, vSC (m/h) 4,9(1) 

Vazão do RSSCT, QSC (mL/min) 4,1 

Comprimento do leito RSSCT, lSC (cm) 5,1 

Volume necessário estimado, VSC (L) 13,7(2) 

Volume de alimentação total estimado, VSC
T (L) 55,0(3) 

Tempo estimado de operação RSSCT, tSC
T (dias) 2,3 

Tempo estimado de operação em larga escala, tLC
T (dias) 55(4) 

Massa de CAG requerida, mSC (g) 1,33 

Massa de CAG total, mSC
T (g) 6,65 

Porosidade do leito em larga escala, εLC 0,6(5) 

Número de Reynolds RSSCT, ReSC 0,53(6) 

(1) Calculada pela Equação 7 considerando uma carga hidráulica de 1,0 m³/m².h na coluna em larga escala. 

(2) Este volume foi estimado com base na premissa de que o ponto de ruptura do leito de carvão é atingido a cerca 

de 5350 volumes de leitos, que correspondem a cerca de 2 dias e meio de operação das colunas em pequena escala. 

(3) Considerando o volume necessário para cada um dos 4 testes. 

(4) Tempo estimado para troca do carvão do filtro principal, pela Equação 6. 

(5) Neste caso foi assumida uma porosidade do leito de 0,6, maior valor da faixa recomendada na literatura (de 0,3 

a 0,6), a fim de se calcular o  ReSC. Valores menores de porosidade do leito resultam em maiores valores de ReSC. 

(6) O valor de ReSC foi calculado pela Equação 14 para verificar sua pertinência à faixa recomendada na literatura 

(de 0,5 a 1,0). 

 

Para os testes 1 e 3, as amostras foram coletadas na saída de cada coluna de hora em 

hora durante o dia e a cada duas horas no período da noite, com o auxílio da válvula de 

amostragem automática. Para os testes 2 e 4,  as amostras foram coletadas na saída de cada 

coluna de hora em hora durante o dia e não houve coleta de amostras no período da noite, o que 

ficou evidente pelos intervalos observados nas curvas de ruptura. 
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Foram monitorados os seguintes parâmetros: absorbância a 254 nm e concentração de 

COT de alimentação e de saída para cada coluna e o volume de efluente tratado. Todas as 

amostras coletadas foram analisadas para absorbância de UV a 254nm, conforme descrito no 

item 4.3.4.1, e concentração de COT, conforme descrito no item 4.3.4.2. 

Os valores de absorbância a 254 nm (UV254) foram relacionados aos de concentração de 

COT e o ajuste dos dados resultou em uma curva de potência, aplicável a este sistema carvão-

efluente de refinaria, para conversão de uma medida em outra, com coeficiente de correlação de 

R² = 0,9715. As análises de UV254 e de COT usadas para construção desta relação estão 

compiladas no Anexo 6. No mesmo anexo é possível encontrar os valores de concentração de 

COT calculados através da relação obtida, a partir dos valores de absorbância a 254nm 

medidos. 

 

4.4.4 Quarto experimento RSSCT 
 

O objetivo do quarto teste acelerado em coluna de pequena escala (RSSCT) foi de 

levantar parâmetros de projeto, bem como de estimar a frequência de troca de carvão, para os 

filtros de CAG de uma futura unidade de reúso de efluentes, a ser instalada em outra refinaria da 

Petrobras, identificada neste trabalho por R1 (ver Tabela 3.4). Este teste teve ainda o intuito de 

avaliar o comportamento dos RSSCT operando com carga diferente dos 3 testes realizados 

anteriormente. 

Como mostra a Figura 4.10, na refinaria R1, a unidade de tratamento terciário de 

efluentes visa a tratar a corrente de efluente salino (corrente < 1 >), proveniente de biorreator 

com membranas (BRM) com cerca de 2000 mg/L de sólidos dissolvidos totais (SDT), de modo 

a produzir água para geração de vapor. Esta corrente se junta aos rejeitos da unidade de osmose 

inversa existente (corrente < 2 >) no tanque de carga dos filtros de carvão ativado granular, após 

receber dosagem de dióxido de cloro (corrente < 3 >) para desinfecção. Do tanque, o efluente 

salino segue para filtração em CAG para descloração e remoção de carga orgânica residual, 

seguida por filtração em filtros de cartucho, que evitam escape de partículas de carvão para a 

próxima etapa de tratamento. Esta consiste em dessalinização por eletrodiálise reversa (EDR) 

até cerca de 125 mg/L de sólidos dissolvidos totais (SDT). Por fim, o efluente tratado (corrente 

< 4 >) se junta à parte da água filtrada do sistema de tratamento não-salino (com SDT de cerca 

de 60 mg/L), corrente < 5 >, seguindo para o sistema de desmineralização em resinas de troca 

iônica e tornando-se, assim, em condições para o reúso (corrente < 6 >). 



 

 

 

Figura 4.10 – Esquema do tratamento de efluentes para reúso da refinaria R1

 

A unidade de tratamento terciário de efluente salino da refinaria R1 foi projetada com 

quatro filtros de CAG em larga escala, divididos em dois trens paralelos, c

filtros operando em série. Cada filtro adsorvedor de carvão tem 3,2 m de diâmetro, o que resulta 

em área de seção transversal de 8,0 m². A vazão de operação por filtro é de 150 m³/h e a de 

projeto é de 200 m³/h e, portanto, a carga hidráuli

com 3,0 m de altura de leito, o tempo de contato de leito vazio total varia de 19 a 14 min. Estes 

dados estão resumidos na Tabela 

Como a unidade de reúso da refinar

e o seu efluente atual não está especificado para alimentar os filtros de CAG, foi necessário 

simular o efluente desta refinaria utilizando

refino semelhante, neste caso a R5. A 

refinarias. 

Pode-se observar na 

bastante semelhantes, com processos de destilação atmosférica, destilação a vácuo, 

Esquema do tratamento de efluentes para reúso da refinaria R1

A unidade de tratamento terciário de efluente salino da refinaria R1 foi projetada com 

quatro filtros de CAG em larga escala, divididos em dois trens paralelos, c

filtros operando em série. Cada filtro adsorvedor de carvão tem 3,2 m de diâmetro, o que resulta 

em área de seção transversal de 8,0 m². A vazão de operação por filtro é de 150 m³/h e a de 

projeto é de 200 m³/h e, portanto, a carga hidráulica varia de 18,8 m³/h/m² a 25m³/h/m². Assim, 

com 3,0 m de altura de leito, o tempo de contato de leito vazio total varia de 19 a 14 min. Estes 

Tabela 3.4. 

Como a unidade de reúso da refinaria R1 ainda está em fase de construção e montagem 

e o seu efluente atual não está especificado para alimentar os filtros de CAG, foi necessário 

simular o efluente desta refinaria utilizando-se o efluente de outra refinaria com esquema de 

neste caso a R5. A Figura 4.11 apresenta os esquemas de refino destas 

se observar na Figura 4.11 que os esquemas de refino de ambas as refinarias são 

ante semelhantes, com processos de destilação atmosférica, destilação a vácuo, 
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Esquema do tratamento de efluentes para reúso da refinaria R1 

A unidade de tratamento terciário de efluente salino da refinaria R1 foi projetada com 

quatro filtros de CAG em larga escala, divididos em dois trens paralelos, cada um com dois 

filtros operando em série. Cada filtro adsorvedor de carvão tem 3,2 m de diâmetro, o que resulta 

em área de seção transversal de 8,0 m². A vazão de operação por filtro é de 150 m³/h e a de 

ca varia de 18,8 m³/h/m² a 25m³/h/m². Assim, 
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ia R1 ainda está em fase de construção e montagem 

e o seu efluente atual não está especificado para alimentar os filtros de CAG, foi necessário 

se o efluente de outra refinaria com esquema de 

apresenta os esquemas de refino destas 

que os esquemas de refino de ambas as refinarias são 

ante semelhantes, com processos de destilação atmosférica, destilação a vácuo, 
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desasfaltação a propano, craqueamento catalítico (FCC), hidrotratamento (HDT) de diesel e 

unidade de recuperação de enxofre. O único produto que a refinaria R1 produz além da refinaria 

R5 é a nafta petroquímica. Além disso, a R1 difere da R5 por não possuir unidades de geração 

de hidrogênio e HDT de nafta e de querosene. 

 

 
 

(a) (b) 
 

Figura 4.11 – Esquemas de refino: (a) refinaria R1; (b) refinaria R5 (PASSOS, 2006) 

 

Uma vez que ambas as refinarias R1 e R5 utilizam a mesma sequência de tratamento do 

efluente de alta salinidade, com tratamento secundário em biorreator com membranas (BRM), 

espera-se que seus efluentes apresentem características similares, de modo que a amostra da 

refinaria R5 utilizada nos experimentos de RSSCT seja representativa para prever o 

comportamento dos filtros de CAG da refinaria R1. 

O efluente da refinaria R5, proveniente de tratamento biológico (BRM), foi recebido no 

laboratório em frascos de 10L. Esta é uma amostra de melhor qualidade em relação aos sólidos 

suspensos, por ser previamente filtrada nas membranas de ultrafiltração da unidade de BRM.  

Dessa forma, eliminou-se a necessidade de filtrar a carga no laboratório. 

O planejamento do teste foi feito considerando a difusividade constante (Equações 4, 6 e 

7 apresentadas no item 3.6.1), com base nos resultados obtidos no segundo experimento, e as 

condições operacionais dos filtros de CAG da refinaria R1. Foram testados diferentes tempos de 

contato de leito vazio em adsorvedores de larga escala (EBCTLC), a saber, 10, 20 e 30 minutos. 

Tais tempos foram definidos em função do EBCTLC de operação dos filtros de CAG da refinaria 

R1, de cerca de 10 minutos por filtro. O EBCTLC = 30 minutos considera a hipótese de o 

sistema operar com um terceiro filtro em série, em cada trem paralelo. 

Desta forma, foram montadas três colunas de vidro em pequena escala (8,0 mm de 

diâmetro interno), em paralelo, sendo a primeira coluna para EBCTLC = 10 minutos, a segunda 

para EBCTLC = 20 minutos e a terceira para EBCTLC = 30 minutos. Assim, amostras de efluente 



108 
 

 
 

tratado foram coletadas na saída de cada coluna. Foi utilizada uma bomba de alimentação cativa 

para cada coluna. 

Neste experimento, as colunas em pequena escala foram projetadas com tamanhos de 

partículas, dSC, de 0,250 mm > dSC > 0,177 mm e a vazão para cada coluna foi idêntica, o que 

significa que cada coluna foi montada com altura de leito distinta, e consequentemente, massas 

de carvão distintas (Figura 4.12). 

 

   
(a) (b) (c) 

Figura 4.12 – Colunas em pequena escala utilizadas no quarto experimento: (a) EBCTLC =10min; (b) 
EBCTLC =20 min; (c) EBCTLC = 30 min. 

 

A Tabela 4.6 apresenta o planejamento dos testes em colunas de pequena escala 

realizado para este experimento. 

Os volumes de amostra para cada coluna foram estimados considerando que o ponto de 

ruptura do leito de carvão é atingido a cerca de 6000 volumes de leito processados. O tempo de 

operação em pequena escala também foi calculado com base na mesma premissa. Esta premissa 

foi baseada em resultados obtidos em RSSCT realizado anteriormente, com o mesmo carvão, 

planejamento e efluente de refinaria. Naquela ocasião foi considerado o tempo de 90 dias para 

troca do carvão do filtro principal, conforme documentação de projeto dos filtros de CAG da 

refinaria R1. Porém, os resultados obtidos naquele experimento, apontaram um tempo de 

operação em larga escala inferior a 90 dias. 

Os testes tiveram início no dia 22/10/2012 às 8h15min. A vazão das colunas foi 

verificada a cada coleta de amostra através da medida do volume de efluente acumulado na 

saída da respectiva coluna dividido pelo tempo transcorrido entre as amostragens. As vazões 

foram ajustadas sempre que necessário para o valor estipulado no planejamento, neste caso 6,2 
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mL/min, conforme Tabela 4.6, sendo aceitável uma variação em torno de mais ou menos 5%. A 

pressão não foi medida durante os ensaios, pelos motivos já apresentados no item 4.4.2. 

 

Tabela 4.6 – Planejamento do quarto experimento RSSCT 

Dados de entrada para os parâmetros de projeto 

Diâmetro interno da coluna RSSCT, DCSC (mm) 8,0 

Temperatura de operação em larga escala, T (oC) 25,0 

RSSCT tamanho de peneira superior CAG 0,250 mm 

RSSCT tamanho de peneira inferior CAG 0,177 mm 

RSSCT densidade do leito seco medida, ρSC (g/cm3) 0,52 

Porosidade do leito em larga escala, εLC 0,60(1) 

Número de Reynolds RSSCT, ReSC 0,80(2) 

Parâmetros de projeto gerais para os RSSCT 

Viscosidade cinemática a T(oC), νLC (m2/s) 9,104E-07 

Diâmetro da partícula de carvão em larga escala, dLC (mm) 1,05 

Diâmetro da partícula de carvão RSSCT, dSC (mm) 0,2135 

Fator de escala, SF 4,9 

Taxa hidráulica em larga escala, vLC (m/h) 18,8 

Taxa hidráulica do RSSCT, vSC (m/h) 7,4(3) 

Vazão do RSSCT, QSC (mL/min) 6,2 

Volume de alimentação total estimado, VSC
T (L) 92,0 

Massa de CAG total, mSC
T (g) 8,0 

RSSCT EBCT=10 min EBCT=20 min EBCT=30 min 

Tempo de contato de leito vazio em larga escala, EBCTLC (min) 10 20 30 

Tempo de contato de leito vazio RSSCT, EBCTSC (min) 0,4 0,8 1,2 

Comprimento do leito RSSCT, lSC (cm) 5,1 10,2 15,3 

Volume necessário estimado, VSC (L) 15,3 30,7 46,0 

Tempo estimado de operação RSSCT, tSC
T (dias) 1,7 3,4 5,2 

Tempo estimado de operação em larga escala, tLC
T (dias)(4) 41 82 125 

Massa de CAG requerida, mSC (g) 1,3 2,7 4,0 

(1) Neste caso foi assumida uma porosidade do leito de 0,6, maior valor da faixa recomendada na literatura (de 0,3 

a 0,6). Valores menores de porosidade do leito resultam em maiores valores de ReSC. 

(2) O valor de ReSC está dentro da faixa recomendada na literatura (de 0,5 a 1,0). 

(3) Calculada pela Equação 7 considerando uma carga hidráulica de 1,5 m³/m².h na coluna em larga escala. 

(4) Tempo estimado para troca do carvão do filtro principal, pela Equação 6. 

 

Foram coletadas amostras de efluente na saída de cada coluna, sendo que em alguns 

casos foi utilizada a válvula de amostragem automática para coletar amostras no período da 

noite. Os seguintes parâmetros foram monitorados durante o experimento: absorbância a 254 

nm e concentração de COT de alimentação e de saída para cada coluna e o volume de efluente 
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tratado. Assim, todas as amostras coletadas foram analisadas para absorbância de UV a 254nm, 

conforme descrito no item 4.3.4.1, e concentração de COT, conforme descrito no item 4.3.4.2. 

Porém, o equipamento de análise de COT apresentou problemas operacionais, que levaram à 

necessidade de se estabelecer a relação entre as medidas de absorbância a 254 nm (UV254) e 

COT, a fim de permitir a determinação da concentração de COT correspondente ao valor de 

UV254 analisado. 

Os valores de absorbância a 254 nm (UV254) foram relacionados aos de concentração de 

COT e o ajuste dos dados resultou em uma curva de potência, aplicável a este sistema carvão-

efluente de refinaria, para conversão de uma medida em outra, com coeficiente de correlação de 

R² = 0,9594. As análises de UV254 e de COT usadas para construção desta relação estão 

compiladas no Anexo 7. No mesmo anexo é possível encontrar os valores de concentração de 

COT calculados através da relação obtida, a partir dos valores de absorbância a 254nm 

medidos. 

Para cada amostra coletada também foi calculado o SUVA254, a fim de monitorar a 

influência da composição do COD presente no efluente sobre os resultados obtidos nos RSSCT. 

 

4.4.5 Quinto experimento RSSCT 
 

O quinto teste acelerado em coluna de pequena escala (RSSCT) foi motivado pelo fato 

de não ter sido possível comparar os resultados obtidos nos segundo e terceiro experimentos 

com os do quarto experimento, em função de terem sido projetados em condições e premissas 

diferentes. O segundo e o terceiro utilizaram o efluente secundário da refinaria R6 (Tabela 4.3), 

enquanto o quarto utilizou o efluente da refinaria R5 para simular o efluente da refinaria R1. 

Todos foram projetados com a premissa de difusividade constante. Portanto, o quinto 

experimento teve como objetivo avaliar a influência da qualidade da carga para as colunas em 

pequena escala no levantamento da curva de ruptura do par “efluente de refinaria-carvão”. 

Desta forma, o quarto experimento foi repetido, porém com a amostra de alimentação sendo o 

efluente secundário da refinaria R6. A amostra foi recebida no laboratório já previamente 

filtrada em membranas de ultrafiltração. As condições de planejamento e de realização do 

experimento foram idênticas às do quarto experimento (Tabela 4.6). Os testes tiveram início no 

dia 05/11/2012 às 10h.  

Os valores de absorbância a 254 nm (UV254) foram relacionados aos de concentração de 

COT, porém, neste caso, o melhor ajuste foi o linear, com coeficiente de correlação de R² = 
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0,9525. As análises de UV254 e de COT usadas para construção desta relação estão compiladas 

no Anexo 8. No mesmo anexo é possível encontrar os valores de concentração de COT 

calculados através da relação obtida, a partir dos valores de absorbância a 254 nm medidos. 

Para cada amostra coletada também foi calculado o SUVA254, a fim de monitorar a 

influência da composição do COD presente no efluente sobre os resultados obtidos nos RSSCT. 

 

4.4.6 Análise econômica 
 

O uso de carvão ativado granular (CAG) como uma etapa do tratamento terciário para 

reúso visando à remoção de espécies orgânicas pode ser um tanto quanto dispendioso, 

especialmente no Brasil, onde não há plantas de reativação de CAG, nem integradas aos 

sistemas de adsorvedores, nem terceirizadas. Desta forma, é importante ter um projeto adequado 

dos adsorvedores em larga escala, o que tipicamente inclui estudos em escala piloto, que 

consomem tempo e apresentam alto custo. O uso dos testes acelerados em colunas de pequena 

escala (RSSCT) é uma alternativa bastante atraente para isso, uma vez que reduzem o tempo e o 

custo de um projeto em larga escala. 

A seleção do tempo de contato de leito vazio (EBCT) adequado ao projeto dos 

adsorvedores em larga escala deve levar em conta uma análise técnico-econômica, tendo em 

vista que este parâmetro está diretamente relacionado ao tamanho dos filtros de CAG e à 

quantidade de carvão utilizada para o tratamento. Maiores tempos de contato podem aumentar o 

desempenho da unidade, o que reduziria os custos de reposição do carvão. Por outro lado, isto 

requer maior custo de investimento. Em vista disso, é interessante incluir ambos os custos, de 

investimento e operacionais, associados à planta de carvão ativado na estimativa do custo total 

para a vida útil da planta em diferentes condições operacionais. 

Uma planilha foi desenvolvida para estimar os custos da vida útil de uma planta de 

carvão ativado granular. O objetivo do modelo é usar os resultados obtidos nos testes acelerados 

em colunas de pequena escala para estimar a ordem de grandeza dos custos de investimento e 

ao final da vida útil para diferentes opções de plantas de carvão ativado. A planilha contém 

componentes básicos para uma planta de carvão ativado, mas outros itens podem ser 

adicionados, se necessário. O projetista deve fornecer alguns dados de entrada (campos em 

cinza da planilha). Em primeiro lugar devem ser informados os dados do RSSCT, usados para o 

dimensionamento dos adsorvedores de carvão ativado e estimativa dos custos de reposição. Em 

seguida, o dimensionamento preliminar de uma planta de carvão ativado em larga escala é feito 
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usando os dados do RSSCT selecionado e dados específicos daquela planta, como vazão, 

diâmetro dos vasos, carga hidráulica, densidade aparente do carvão ativado. Estima-se o número 

de reativações ou de reposições de carvão ativado, bem como a quantidade de carvão necessária 

para um ano.  

Com estas informações pode-se iniciar a estimativa de custos. São feitas estimativas da 

ordem de grandeza dos custos de investimento utilizando-se os custos dos equipamentos 

incluindo as contribuições das diversas disciplinas (por exemplo, elétrica) e a margem do 

fornecedor. Ao final são adicionados custos com despesas eventuais, de contingência. Os custos 

anuais de reposição do carvão ativado são então estimados, usando-se os resultados do RSSCT 

e custos locais específicos para o carvão ativado. Custos de operação adicionais, específicos da 

planta podem ser adicionados, se desejado. Por fim, os custos de investimento e operacionais 

são usados para estimar o custo de uma vida útil de 20 anos para a planta de carvão ativado 

dimensionada a partir do RSSCT e das informações locais específicas. 

Os valores monetários apresentados na planilha não são específicos às operações da 

Petrobras. Estes custos podem ser usados de forma a comparar diferentes configurações, como 

por exemplo, diferentes tempos de contato de leito vazio, uma vez que os custos comparativos 

que serão importantes. Contudo, para estimativas de custos reais, fabricantes e fornecedores 

locais devem ser contatados e os custos reais da unidade devem ser incluídos na análise. 

A seguir é apresentada a planilha desenvolvida para a estimativa de custos. 
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Informações do teste acelerado em coluna de pequena escala (RSSCT)

Parâmetro Valor Unidade Observação

Tempo de contato de leito vazio (EBCT) minutos

Volumes de leito processados até a ruptura volumes de leito
Considerando que a ruptura ocorre com COT =  XX mg/L. O projetista 

deve estipular o valor limite.

Tempo de operação até a ruptura dias Tempo operação = EBCT * Volumes de leito/(24h*60min/1h)

Dimensões do adsorvedor em larga escala

Parâmetro Valor Unidade Observação

Vazão total (Q) para os adsorvedores m³/h Operacional. Ao operar na vazão de projeto, o EBCT diminui.

Número de adsorvedores/trens em paralelo Recomenda-se o mínimo de 3.

Diâmetro do adsorvedor de CAG (DC) m
O diâmetro pode ser ajustado para otimizar a carga hidráulica e o número 

de adsorvedores. Os diâmetros podem ser selecionados da Tabela 4.7.

Área superficial (A) por adsorvedor de CAG m² A = (π *(DC)^2)/4

Carga hidráulica no leito (por adsorvedor) m/h
v = Q/A. Faixa recomendada conforme AWWA Water Quality & 

Treatment: 1,9 - 20 m/h

Carga hidráulica com uma unidade fora de serviço m/h

Número de adsorvedores em série

EBCT por adsorvedor minutos EBCT por adsorvedor = EBCT/ número de adsorvedores em série

Profundidade do leito (Hleito) pré-selecionada m Recomenda-se não exceder um máximo de 2,0 m.

Volume de CAG (V) por adsorvedor m³ V = A*Hleito.

Densidade aparente do CAG kg/m³ Varia conforme o CAG utilizado

Massa de CAG (m) por adsorvedor kg m = V * ρap.

EBCT com base no dimensionamento minutos EBCT = A * Hleito * no filtros paralelo * no filtros série/ (Q*60min)

Volumes de leito estimados até a ruptura volumes de leito

Neste caso, pode-se adicionar um percentual sobre o valor obtido no 

RSSCT, considerando que a adição de um filtro em série, prolonga o 

tempo para atingir a ruptura.

Tempo de operação até a ruptura dias Tempo operação = EBCT * Volumes de leito/(24h*60min/1h)

Frequência de reativação/ reposição

Parâmetro Valor Unidade Observação

Número de reativações/ reposições por ano Número/ano = dias no ano/ dias de operação até a ruptura

Volume total de CAG reativado/ reposto m³/ano = V * no filtros paralelo *no reposições por ano

Massa total de CAG reativado/ reposto kg/ano = Vtotal * ρap.

Custos de construção

Parâmetro Valor Unidade Observação

Custo do adsorvedor R$/adsorvedor Vaso de pressão com diâmetro de 3,0 m. 

Custo total dos vasos adsorvedores R$ = custo do adsorvedor * no filtros paralelo * no filtros série

Custos de instalação auxiliares R$

Refere-se ao custo de um novo prédio para os equipamentos (elétrica 

etc.). Foi assumido que um prédio existente pode ser utilizado. Caso 

contrário, devem-se adicionar estes custos.

Subtotal do equipamento

Construção civil no local 8% R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Estruturas 27% R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Processos Mecânicos 24% R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Instrumentação e Controle 5% R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Elétrica 9% R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Acabamentos 3% R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Subtotal de construção R$

Margem do fornecedor 20% R$ Percentual sobre o subtotal de construção

Subtotal de construção R$

Contingência 30% R$ Percentual sobre o subtotal de construção

Custo de investimento total R$

Custos do carvão ativado

Parâmetro Valor Unidade Observação
Custo unitário do CAG R$/kg Custo apenas do carvão ativado

Serviços relacionados à reativação/reposição do CAG R$/kg

Inclui custos de transporte, remoção e reposição. Se o custo unitário 

estiver com base no volume, deve-se converter para massa pela 

densidade aparente do carvão.

Custo anual para reativação/ reposição do CAG R$/ano
= (Custo unitário do CAG + Serviços relacionados à reativação/reposição 

do CAG) * Massa total de CAG reativado/reposto por ano

Custos operacionais adicionais R$/ano
Incluir custos de mão de obra da Petrobras, equipamentos, manutenção 

periódica, etc., caso desejado.

Custo operacional total R$/ano
= Custo anual para reativação/ reposição do CAG + Custos operacionais 

adicionais

Custo de vida útil

Parâmetro Valor Unidade Observação

Inflação 4%
Estimado com base na variação da inflação em 2012 (atualizado em abril 

de 2012).

Taxa de juros 8,5%

Custo de vida útil de 20 anos R$
= Custo de investimento total + Custos em 20 anos trazidos a valor 

presente líquido na taxa de juros definida
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4.4.6.1 Estudo de caso, refinaria R1 

 

Neste trabalho foi realizado um estudo de caso para a estimativa de custos de uma planta 

de filtros de CAG em larga escala, incluindo os custos de instalação e operacionais, para uma 

vida útil de 20 anos. A estimativa de custos se baseou nos resultados obtidos nos testes 

acelerados em colunas de pequena escala (RSSCT) apresentados no quarto experimento, que 

comparou diferentes tempos de contato de leito vazio, usando o efluente da refinaria R5 para 

simular o efluente da refinaria R1. Assumindo que a similaridade perfeita é mantida com a 

mudança de escala, como mostram os resultados obtidos nos demais experimentos, as colunas 

em pequena escala (RSSCT) têm curvas de ruptura idênticas às dos filtros em larga escala. Por 

conseguinte, a análise econômica da planta foi realizada a partir das curvas de ruptura obtidas 

no RSSCT e em outros parâmetros de projeto. 

Inicialmente, definiu-se o valor de concentração de COT de alimentação, COT0, a ser 

considerado no projeto e, em seguida, o limite do parâmetro de controle medido no efluente dos 

filtros de CAG. Neste caso, considerou-se o COT0 = 30,0 mg/L, valor obtido para o efluente da 

refinaria R5, que simulou o efluente da refinaria R1, e  COTruptura = 15,0 mg/L, conforme 

requerido pelos fornecedores das membranas de EDR. 

As informações do projeto dos filtros de carvão ativado em larga escala da refinaria R1 

(Tabela 3.4) foram inseridas na planilha elaborada. Foram avaliadas as seguintes situações: 

• Caso 1: projeto original, com dois trens paralelos, cada um com dois 

adsorvedores em série (EBCTLC = 20 min, na vazão de operação); 

• Caso 2: inclusão de mais um adsorvedor em série, em cada trem paralelo 

(EBCTLC = 30 min, na vazão de operação); 

• Caso 3: inclusão de mais um trem paralelo, com dois adsorvedores em série 

(EBCTLC = 30 min, na vazão de operação). 

Para o Caso 2 foi feita uma análise de sensibilidade para o aumento percentual na 

eficiência do uso do carvão, expresso em termos do número de volumes de leito processados,  

devido à inclusão de mais um adsorvedor em série, em cada trem paralelo.  

Foram levantados os custos de equipamentos, juntos aos fornecedores locais, para 

diferentes dimensões, como mostra a Tabela 4.7. Os valores são referentes a cotações realizadas 

em maio de 2012. É importante ressaltar que estes custos são estimados e devem ser validados 

com o fornecedor à ocasião da compra. Outro ponto a se observar é que vasos com diâmetros 

maiores do que 3,5 m podem encontrar problemas de transporte e incorrer em custos adicionais. 
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Tabela 4.7 – Dimensões e custos fornecidos por fabricantes nacionais 

Diâmetro(m) Altura do leito (m) Altura do vaso (m) Volume do leito (m³) Custo do equipamento 

1,90 2,00 2,60 5,7 R$ 73.000 

2,40 1,98 2,60 9,0 R$ 102.600 

2,85 1,96 2,60 12,5 R$ 148.500 

3,50 1,86 2,60 17,9 R$ 202.500 

3,80 1,84 2,60 20,9 R$ 264.650 

 

A estimativa apresentada na Tabela 4.7 considerou uma profundidade máxima do leito 

de carvão de 2,0 metros, com base na experiência de que maiores profundidades podem resultar 

em obstrução e perda de carga excessiva, além de dificultar a limpeza e a contralavagem. 

Contudo, os adsorvedores da refinaria R1 possuem uma profundidade de leito de 3,0m, e 

diâmetro de 3,2 m. Assim, foi feita uma estimativa para o custo deste equipamento através de 

um custo médio por volume de leito, de R$ 12.046,60. Para um volume de leito de 24,0 m³, 

obtém-se o custo de R$ 290.653,51 por vaso adsorvedor. 

O custo unitário do carvão ativado foi estimado com base em informações do fornecedor 

do carvão utilizado neste trabalho (Tabela 4.1). O carvão ativado 1240W é importado da China, 

sendo fornecido em “container” de 40 ft, cada qual com 20 “pallets” de 1000 kg, totalizando 

20000 kg. Segundo o fornecedor (Norit), esta é a forma mais barata para se comprar o carvão 

ativado granular. A Tabela 4.8 mostra o cálculo estimado para o custo do carvão. 

 

Tabela 4.8 – Composição do custo do carvão ativado granular Norit 1240W 

Custo do carvão USD 1,90/kg (*) 

Frete estimado Porto Santos USD 4500,00/container = USD 0,225/ kg 

CFR Santos (custo + frete) USD 2,125/kg 

Imposto de importação (12%) USD 2,38/kg 

Despesa para desembaraçar o produto (8%) USD 2,5704/kg 

Transporte terrestre (carreta = USD 3000,00) USD 0,15/kg 

Total sem impostos (PIS/COFINS e ICMS) USD 2,7204/kg 

Impostos (18% ICMS, 1,65% PIS, 7,6 % COFINS) USD 3,5110/kg 

Câmbio (em 01/03/2013) USD 1,00 = R$ 1,982 

Total com impostos R$ 6,96/kg 

Custo de disposição R$ 0,175/kg 

Custo total do carvão R$ 7,14/kg 
(*)FOB China (Xinxang Porto)  
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Cabe ressaltar que os cálculos acima são estimados, podendo variar de acordo com as 

taxas portuárias, transportes (marítimos e terrestres) e despesas com o desembaraço do produto, 

estadia etc. 
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4.4.7 Resumo dos experimentos 
 

A Tabela 4.9 resume o planejamento dos cinco experimentos realizados neste trabalho. 

 

Tabela 4.9 - Resumo do planejamento dos cinco experimentos RSSCT 

Experimento 
1°°°° RSSCT 2°°°° RSSCT 3°°°° RSSCT 4°°°° RSSCT 5°°°° RSSCT 

4 Colunas em 
série 

Col. I Col. II Para cada 
coluna 

Col. 
I 

Col. 
II 

Col. 
III 

Col. 
I 

Col. 
II 

Col. 
III 

Efluente Refinaria R6 Refinaria R6 Refinaria R6 Refinaria R5 Refinaria R6 
Difusividade Constante Constante Constante Constante Constante 
Norma ASTM 

D6586-03 
ASTM D6586-03 ASTM 

D6586-03 
ASTM D6586-03 ASTM D6586-03 

Equações 4, 6 e 7 4, 6 e 7 4, 6 e 7 4, 6 e 7 4, 6 e 7 

N° Colunas 4 2 5 3 3 

Operação Série Paralelo Série-Paralelo Paralelo Paralelo 
Granulometria 
(mm) 

0,595 x 0,420 0,250 x 0,177 0,149 x 0,125 0,250 x 0,177 0,250 x 0,177 0,250 x 0,177 

DCSC (mm) 14,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
T (oC) 30,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

ρ ap. carvão(g/cm³) 0,58 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

νLC (m2/s) @ 
T(oC) 

8,005E-07 9,104E-07 9,104E-07 9,104E-07 9,104E-07 9,104E-07 

εLC 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

ReSC - 0,53 0,53 0,53 0,80 0,80 
dLC (mm) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 
dSC (mm) 0,51 0,2135 0,137 0,2135 0,2135 0,2135 
SF 2,07 4,9 7,7 4,9 4,9 4,9 
vLC (m/h) 13,0 13,0 13,0 13,0 18,8 18,8 
vSC (m/h) 26,9 4,9 7,7 4,9 7,4 7,4 
QSC (mL/min) 69,0 4,1 6,4 4,1 6,2 6,2 
VSC (L) 677 20,4 13,1 13,7 15,3 30,7 46,0 15,3 30,7 46,0 
VSC

T (L) 677 33,5 55,0 92,0 92,0 
EBCTLC (min) 14,0 40,0 40,0 15,0 10,0 20,0 30,0 10,0 20,0 30,0 
EBCTSC (min) 3,3 1,7 0,7 0,6 0,4 0,8 1,2 0,4 0,8 1,2 
tLC

T (dias) 29 83 83 55 41 82 125 41 82 125 
tSC

T (dias) 7 3,4 1,4 2,3 1,7 3,4 5,2 1,7 3,4 5,2 
lSC (cm) 150,0 13,6 8,7 5,1 5,1 10,2 15,3 5,1 10,2 15,3 
mSC (g) 133,9 3,6 2,3 1,33 1,3 2,7 4,0 1,3 2,7 4,0 
mSC

T (g) 133,9 5,9 6,65 8,0 8,0 
Tabela Tabela 4.2 Tabela 4.4 Tabela 4.5 Tabela 4.6 Tabela 4.6 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A seguir serão apresentados e discutidos os resultados obtidos na operação dos leitos de 

carvão ativado granular em larga escala, nos testes em escala piloto e nos testes acelerados em 

coluna de pequena escala (RSSCT) descritos no capítulo 4. São apresentados e discutidos 

também os resultados da estimativa de custos para os três casos apresentados no item 4.4.6.1. 

 

5.1 Unidade protótipo de reúso 
 

Os dados operacionais da unidade protótipo de reúso (item 4.1), bem como os dados 

calculados para a construção das curvas de ruptura apresentadas a seguir, estão compilados no 

Anexo 1. As curvas de ruptura construídas para os adsorvedores de CAG em larga escala da 

unidade protótipo de reúso, considerando os dois leitos operando em série, estão representadas 

na Figura 5.1. 

 

(a) COT (Ce/C0) versus Volumes de leito processados 
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(b) COT (mg/L) versus Volumes de leito processados 

(c) COT (mg/L) versus Tempo de operação (d) 

Figura 5.1 – Curvas de ruptura para os dois adsorvedores em larga escala da unidade protótipo de reúso 
operando em série 
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As curvas de ruptura construídas somente para o leito principal de CAG da unidade 

protótipo de reúso estão representadas na Figura 5.2. 

(a) COT (Ce/C0) versus Volumes de leito processados 

(b) COT (mg/L) versus Volumes de leito processados 
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(c) COT (mg/L) versus Tempo de operação (d) 

Figura 5.2 – Curvas de ruptura para o leito principal de CAG da unidade protótipo de reúso 

Pela Figura 5.1 pode-se notar que não há informação do comportamento da curva de 

ruptura da unidade protótipo no intervalo de 1200 a 4700 volumes de leitos processados, que 

corresponde ao período que a unidade operou sem a coleta e análise de amostras. A curva de 

ruptura (Figura 5.1 (a)) apontou uma saturação precoce dos leitos, uma vez que em torno de 

1000 volumes de leito processados já se tinha atingido cerca de 70% de saturação, com alguns 

pontos chegando a quase 100 %. A Figura 5.1 (b) mostra que a concentração de COT da 

alimentação da unidade protótipo se manteve mais ou menos constante nos 12 primeiros dias de 

operação, com valor médio de 18 mg/L, e a partir de aproximadamente 50 dias de operação este 

valor variou substancialmente, apresentando picos de COT de até 27 mg/L. Neste último 

período, bastante próximo da saturação, é notável a influência da concentração de alimentação 

sobre a curva de ruptura. As concentrações de COT na alimentação da unidade protótipo no 

intervalo entre 13 e 48 dias de operação não são conhecidas. 

A Figura 5.2 (b), para o leito principal em larga escala, mostra que após 12 dias de 

operação a curva de ruptura se aproxima mais rapidamente da curva de alimentação, atingindo 

um COT de 16,3 mg/L e indicando a proximidade da exaustão do leito. A partir de 48 dias de 
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operação, observa-se a total saturação do leito principal da unidade protótipo, pela coincidência 

das curvas de alimentação e de ruptura. 

 

5.2 Teste em colunas de escala piloto 
 

Os objetivos e as condições do teste em colunas de escala piloto estão descritos no item 

4.2. Os dados coletados durante a realização do teste, bem como os dados calculados para a 

construção da curva de ruptura estão compilados no Anexo 2.  As curvas de ruptura construídas 

para as quatro colunas operando em série estão representadas na Figura 5.3. 

O estudo em escala piloto utilizou 3875 L de efluente de refinaria para 23 dias de 

operação, atingindo 2332 volumes de leito processados e 60% de saturação do leito, conforme 

mostra a Figura 5.3 (a), para as quatro colunas operando em série. A concentração de COT de 

alimentação foi mantida praticamente constante durante o experimento, em torno de 14 mg/L. 

Os resultados do teste piloto podem ser utilizados para fins de comparação com os 

obtidos em pequena escala. Para tanto foi observado que se devem operar as colunas tanto em 

escala piloto quanto em pequena escala um número de volumes de leito suficiente para que se 

possa concluir que existe ou não similaridade entre as curvas. 

 

 

(a) COT (Ce/C0) versus Volumes de leito processados 
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(b) COT (mg/L) versus Volumes de leito processados 

(c) COT (mg/L) versus Tempo de operação (d) 

Figura 5.3 – Curvas de ruptura do teste em colunas de escala piloto (quatro colunas operando em série) 
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A Figura 5.4 apresenta as curvas de ruptura obtidas no teste em colunas de escala piloto, 

considerando os volumes de leito correspondentes a uma, duas, três e quatro colunas em série. 

 

Figura 5.4 – Curvas de ruptura do teste em colunas de escala piloto 
 

A primeira coluna estava praticamente saturada ao final do teste, enquanto a primeira e a 

segunda estavam juntas em torno de 80% de saturação e as três colunas em série atingiram 

cerca de 70% de saturação, que ocorreu em torno de 3000 volumes de leito processados. Esta 

informação foi utilizada como dado de entrada para o planejamento dos testes acelerados em 

colunas de pequena escala realizados neste trabalho. 

 

5.3 Primeiro experimento RSSCT 
 

Os objetivos e o planejamento do primeiro experimento RSSCT estão descritos no item 

4.4.1.  Os dados coletados para os parâmetros monitorados durante o teste estão compilados no 

Anexo 3. As curvas de ruptura do par carvão-efluente de refinaria, considerando a operação das 

quatro colunas em série, foram construídas com base nos resultados das análises de COT deste 

experimento, como mostra a Figura 5.5. 
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(a) COT (Ce/C0) versus Volumes de leito processados 

 

(b) COT (mg/L) versus Volumes de leito processados 
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(c) COT (mg/L) versus Tempo de operação (dias equivalentes em larga escala) 

Figura 5.5 – Curvas de ruptura do par carvão-efluente de refinaria para o primeiro experimento RSSCT  
(quatro colunas operando em série) 

 

Os dados calculados para construção das curvas de ruptura da Figura 5.5 estão 

apresentados no Anexo 3. 

A Figura 5.6 apresenta as curvas de ruptura para as colunas em pequena escala usadas 

no primeiro experimento, considerando volumes de leito correspondentes a uma, duas, três e 

quatro colunas em série. 
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Figura 5.6 – Curvas de ruptura do primeiro experimento RSSCT 

 

O período do teste nas condições preestabelecidas foi de 12 dias, sendo que no 11º dia 

ocorreu uma elevação súbita de pressão na entrada das colunas, levando a uma queda brusca na 

vazão de alimentação (ver tabelas no Anexo 3). Esta condição se manteve no dia seguinte, 

quando se decidiu por encerrar o teste.  

A elevação de pressão súbita provavelmente ocorreu devido à fragmentação do carvão 

ativado granular (CAG) no interior da coluna em pequena escala, ocasionando o aumento de 

perda de carga através do leito com o tempo de operação. Esta condição é favorecida pelo uso 

da Equação 7 para o cálculo da carga hidráulica em pequena escala, vSC, levando a um grande 

comprimento de leito (Equação 1), que resulta em um projeto com perda de carga elevada 

(ASTM D6586-03, 2008). Além disso, pode-se atribuir o aumento de pressão no sistema à 

negligência de algumas etapas importantes durante o preparo do carvão e a montagem das 

colunas. Tais etapas incluem a lavagem prévia do carvão para remoção de finos e o uso das 

pérolas de vidro para distribuir o fluxo através do leito, além do uso da lã de vidro entre o leito e 

as esferas de vidro para conter algum sólido em suspensão. Entretanto, é pouco provável que o 

aumento de pressão tenha ocorrido devido à presença de sólidos suspensos no efluente de 

refinaria, pois a amostra de alimentação foi previamente filtrada em membranas de 

ultrafiltração. 
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Os dados dos últimos dois dias do teste puderam ser aproveitados para a construção da 

curva de ruptura porque, embora o sistema tenha operado a uma taxa em pequena escala mais 

baixa (vSC = 3,9 m/h), o número de Reynolds, ReSC, calculado pela Equação 14,  com ε = 0,6 e 

ν = 8,005E-07 m²/s a T = 30°C, foi igual a 1,15 e, portanto, se manteve acima do valor mínimo 

recomendado (de 0,5 a 1,0). Nestas condições, pode-se considerar que a dispersão não se tornou 

o mecanismo de transporte dominante e a transferência de massa intrapartícula ainda era a etapa 

limitante na taxa de adsorção (ASTM D6586-03, 2008; EPA 814/B-96-003, 1996). 

 

5.3.1 Análises das curvas de ruptura 
 

Como pode ser observado na Figura 5.6, nas condições em que o teste foi encerrado, a 

saturação do leito estava em torno de 60% em relação ao COT de alimentação, considerando as 

quatro colunas em série como uma única coluna com tempo de contato de leito vazio em larga 

escala (EBCTLC) de 14 minutos. Este percentual de saturação está abaixo do recomendado pela 

literatura para o encerramento do teste acelerado em coluna de pequena escala, que é em torno 

de 70% (EPA 814/B-96-003, 1996). Apenas as colunas I e II, que juntas representam o leito 

principal em larga escala, estavam praticamente saturadas (~ 90% de saturação em COT). A 

saturação das três primeiras colunas em série estava em 76%. 

O gráfico construído em relação ao percentual de saturação, ou alternativamente, 

percentual de remoção do contaminante, versus volumes de leito processados, como o da Figura 

5.6, torna-se interessante para fins comparativos, pois utiliza valores normalizados para uma 

mesma base. Assim, quando se comparam as curvas da Figura 5.6, observa-se que a primeira 

coluna da série processou maiores volumes de leito, até cerca de 16000, enquanto as 4 colunas 

em série processaram juntas, um quarto destes volumes de leito, isto é, até cerca de 4000. O 

mesmo ocorre para 2 colunas em série, que processaram juntas aproximadamente metade dos 

volumes de leito da primeira, em torno de 8350, e para 3 colunas em série, processando juntas 

cerca de um terço dos volumes de leito da primeira, em torno de 5490. Na prática, o mesmo 

volume de efluente de refinaria foi processado por cada coluna, mas quando este se relaciona ao 

volume do leito de carvão correspondente a uma, duas, três ou quatro colunas em série, os 

volumes de leitos processados variam proporcionalmente. Deste modo, é esperado que a coluna 

I processe maiores volumes de leitos, uma vez que a massa contida na coluna e, 

consequentemente, o volume de carvão, é menor do que quando se consideram as colunas I e II 

em série, e assim sucessivamente. Por este motivo é possível maximizar a exaustão do carvão, 
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até praticamente 100%, nas colunas I e II, que juntas correspondem ao filtro principal em larga 

escala. 

A análise da curva da Figura 5.5 (a) permite observar que após cerca de 1800 volumes 

de leito processados há a formação de um patamar, em torno de 50% de saturação em COT, que 

tende a aumentar mais lentamente a partir de 3500 volumes de leitos. Isto significa que durante 

o período do teste a saturação completa, que ocorre quando a concentração de saída se iguala à 

de alimentação, não foi atingida. 

Como não foram coletados dados no intervalo entre 540 e 1800 volumes de leitos, que 

corresponde ao período do final de semana, não é possível definir o ponto exato em que o 

patamar foi atingido. Assim, o primeiro experimento levou à elaboração de um plano de 

amostragem para os experimentos seguintes, enfatizando a necessidade de se coletar mais 

amostras no início do teste. Os pontos iniciais são os mais relevantes, uma vez que mostram o 

crescimento rápido da curva de ruptura no início do experimento, até que se atinja o patamar, 

quando a amostragem pode passar a ser mais espaçada. 

Na Figura 5.5 (b), pouco se percebe o intervalo do segundo final de semana do teste, 

entre cerca de 3800 e 4000 volumes de leitos processados, visto que neste período ocorreu a 

queda de vazão, resultando em poucos volumes de leito processados. Ainda que a vazão fosse 

mantida no valor de projeto, a ausência de análises neste intervalo não seria tão significativa 

para a curva de ruptura, pois já se teria atingido o patamar de saturação. A menos que fosse 

observado um comportamento diferente da curva de ruptura, pois em torno de 3800 volumes de 

leitos processados já se havia atingido 60% de saturação. Após o aumento abrupto da pressão 

no sistema, a vazão caiu resultando em um tempo de contato de leito vazio em larga escala, 

EBCTLC, de 90 minutos, o que pode ter permitido a adsorção de contaminantes que não seriam 

adsorvidos com EBCTLC = 14 minutos. Isto pode explicar o retorno para 45% de saturação em 

3980 volumes de leitos processados e o aumento lento nos pontos seguintes até se atingir 

novamente 60% de saturação em 4070 volumes de leitos processados, quando o teste foi 

encerrado.  

A curva de ruptura da Figura 5.5 (c), construída em relação à concentração de COT e 

tempo de operação equivalente em larga escala, permite extrair diretamente a informação do 

tempo de operação dos filtros adsorvedores em larga escala antes da troca do leito de carvão. 

Entretanto, deve ser estabelecido o ponto de ruptura, isto é, o valor limite aceitável para o 

parâmetro de controle, a partir do qual se considera que o leito saturou e que deve ser realizada 
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a substituição do mesmo (CLARK; LYKINS JR., 1991; RIZZO; SHEPHERD, 1980). Neste 

estudo, o parâmetro de controle é a concentração de COT no efluente dos leitos de carvão. 

É importante considerar os consumidores da água de reúso tratada para a definição do 

ponto de ruptura. Neste caso, a água de reúso tratada na unidade protótipo destina-se à 

reposição na torre de resfriamento da Unidade de Coqueamento Retardado da refinaria R6. Para 

tanto, faz-se a remoção parcial de sais em sistema de eletrodiálise reversa (EDR). Deste modo, a 

concentração limite de COT na saída dos filtros de CAG deve ser a requerida pelos 

fornecedores de membranas de eletrodiálise reversa (EDR), visando a evitar ou minimizar a 

ocorrência de incrustação orgânica em tais membranas. Essa concentração de COT limite varia 

de 10 a 15 mg/L. 

Portanto, pela análise da Figura 5.5 (c), pode-se observar que o limite de 10 mg/L é 

atingido após 35 dias de operação equivalentes em larga escala, sem considerar o período de 

operação com baixa vazão (< 0,6L/h na coluna em pequena escala). Caso se considere o limite 

de 15 mg/L, a tendência é que se possa prolongar o tempo de operação dos leitos de carvão. 

Entretanto, é importante mencionar que o tempo de operação depende fortemente da 

concentração de COT de alimentação, como pode ser observado na Figura 5.5 (b). 

No caso de se estabelecer um limite operacional mais baixo para a concentração de 

COT, em torno de 5 mg/L ou 8 mg/L, por exemplo, a curva de ruptura da Figura 5.5 (c) mostra 

que estes limites são atingidos com menos de 10 dias de operação equivalentes em larga escala, 

o que torna o processo inviável com este projeto de filtros de CAG, sob o aspecto operacional e 

econômico. 

A Figura 5.5 (c) permite concluir ainda que o efluente tratado nestes filtros de CAG não 

poderia ser alimentado diretamente em caldeiras para geração de vapor, considerando que as 

concentrações de COT nestes sistemas são mais restritivas (< 1 mg/L, em geral). A curva de 

ruptura da Figura 5.5 (c) apresenta, já nos primeiros instantes, concentração de COT na saída 

dos leitos de carvão igual a 4,5 mg/L, para um COT de alimentação de 17,0 mg/L. Portanto, 

caso se deseje utilizar a água de reúso para geração de vapor, devem ser projetados filtros de 

CAG com maior tempo de contato ou, alternativamente, pode-se efetuar a mistura da água de 

reúso com a água fresca tratada na estação de tratamento de água (ETA), em proporções que 

garantam o COT requerido pelo sistema de geração de vapor. 

Esta análise é válida desde que seja confirmada a relação de similaridade entre os 

resultados dos testes acelerados em colunas de pequena escala e os observados na unidade 

industrial. 
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5.3.2 Comparação entre o planejamento e os resultados do RSSCT 
 

A Tabela 5.1 apresenta os parâmetros de projeto das colunas em pequena escala 

planejados e executados no primeiro experimento. 

Foi estimado um tempo de operação em pequena escala de 7 dias até que o ponto de 

ruptura fosse atingido, que equivalem a 29 dias de operação em larga escala. Essa estimativa se 

baseou na informação do teste em colunas de escala piloto (Figura 5.4), realizado com o mesmo 

efluente de refinaria (Tabela 4.3) e o mesmo carvão base (ver Tabela 4.1). Pela Figura 5.4, 

pode-se notar que o ponto de 70% de saturação do leito para o par efluente de refinaria-carvão 

será atingido a cerca de 3000 volumes de leito processados. Também com base nesta 

informação, o planejamento estimou um volume de alimentação para as colunas de pequena 

escala de 677 L. 

 

Tabela 5.1 – Comparação entre o planejamento do primeiro experimento RSSCT e os resultados obtidos 

Parâmetros de projeto gerais para os RSSCT Planejado Realizado 

Diâmetro da partícula de carvão em larga escala, dLC (mm) 1,05 1,05 

Diâmetro da partícula de carvão RSSCT, dSC (mm) 0,51 0,51 

Fator de escala, SF 2,07 2,07 

Taxa hidráulica em larga escala, vLC (m/h) 13,0 12,9 

Taxa hidráulica do RSSCT, vSC (m/h) 26,9 26,5 

Vazão do RSSCT, QSC (mL/min) 69,0 68,0 

Volume de alimentação estimado, VSC (L) 677 798 

Tempo de contato de leito vazio em larga escala, EBCTLC (min) 14,0 13,2 

Tempo de contato de leito vazio RSSCT, EBCTSC (min) 3,3 3,1 

Tempo estimado de operação em larga escala, tLC
T (dias) 29 35 

Tempo estimado de operação RSSCT, tSC
T (dias) 7 8 

Comprimento total do leito RSSCT, lSC (cm) 150,0 137,0 

Massa total de CAG (0,595 mm x 0,420 mm), mSC (g) 133,9 117,0 

 

Considerando para o ponto de ruptura deste sistema uma concentração de COT de 10 

mg/L, observou-se, na prática, como mostra a Figura 5.5 (c), um tempo de operação em 

pequena escala de 8 dias, que corresponde a um tempo de operação em larga escala de 35 dias, 

sem levar em conta o período em que o sistema operou com baixa vazão. Neste período, o 

volume de efluente de refinaria processado foi de 798 L e atingiram-se cerca de 3800 volumes 

de leito processados. Estes resultados estão condizentes com os dos estudos em escala piloto 

(Figura 5.4). 
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Todavia, quando se considera o ponto de ruptura do sistema de 15 mg/L de COT, o teste 

em pequena escala mostra que, diferentemente do planejado, o tempo de operação esperado 

para o sistema em larga escala deve ser superior a 35 dias, visto que, neste período de operação, 

o COT do efluente das colunas ainda estava em torno de 10 mg/L (Figura 5.5 (c)). 

A Tabela 5.1 mostra que a massa e o comprimento do leito efetivamente utilizados na 

montagem das colunas foram um pouco menores do que o planejado. Essa diferença ocorreu em 

função de cada coluna de acrílico disponível não ter um comprimento suficiente para deixar 

uma borda livre entre o suporte do carvão e a extremidade inferior da coluna, bem como para 

comportar a massa de carvão planejada, e ainda deixar sobre o leito uma borda livre mínima de 

cerca de 2,5 cm, necessária para a boa operação das colunas. Desta maneira, optou-se por 

diminuir o comprimento do leito, completando cada coluna com o máximo de carvão possível, 

o que não afetou de forma adversa o tempo de contato de leito vazio em larga escala, EBCTLC, 

que ficou em 13,2 min. 

Quando se estima o tempo de operação pelas Equações 17 a 19 e o volume de 

alimentação para o RSSCT pela Equação 20, considerando o COT de alimentação médio do 

efluente da refinaria R6 testado no primeiro experimento, de 16,8 mg/L, obtêm-se os valores 

apresentados na Tabela 5.2: 

 

Tabela 5.2 – Estimativa da duração e do volume de amostra do primeiro RSSCT pelas Equações 17 a 20 

Volumes de leito para 50% de saturação de TOC, BV50 554 

Tempo para 50% de saturação de TOC, t50 (d) 5,4 

Tempo total de operação do adsorvedor em larga escala, tLC
T (d) 11,0 

Volume de amostra calculado para o RSSCT, VSC (L) 517 

Volume de amostra requerido para o RSSCT, VSC+30% (L) 672 

 

Se o tempo total de operação for definido como o tempo para se atingir um valor 

superior a 75% de saturação, isto é, maior do que 12,6 mg/L de COT, ou atingir um platô de 

estado pseudo-estacionário, então o tempo estimado para operação em larga escala, antes da 

troca do carvão no leito principal, pela Equação 19, de 11 dias, como mostra a Tabela 5.2,  não 

representa o resultado obtido no teste acelerado em coluna de pequena escala (RSSCT) do 

primeiro experimento. Pela Figura 5.5 (c), o COT de 12,6 mg/L seria atingido em algum ponto 

após 35 dias equivalentes de operação em larga escala, caso a vazão das colunas fosse mantida 

no valor de projeto (4,2 L/h).  
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Assim, a experiência anterior do teste piloto de adsorção em CAG com o efluente de 

refinaria a ser tratado se mostrou um bom ponto de partida para o planejamento do teste 

acelerado em colunas de pequena escala (RSSCT), ao contrário das Equações 17 a 20. É 

importante ressaltar que estas equações foram desenvolvidas com base em um conjunto de 

dados limitados de 17 fontes de água e um tipo geral de CAG, e podem não ser válidas em 

todos os casos (EPA 814/B-96-003, 1996). Portanto, os resultados obtidos no primeiro 

experimento levam a crer que a Equação 17, que considera o COT de alimentação, não está 

adequada para aplicação com efluente de refinaria. 

 

5.3.3 Comparação entre o RSSCT e os filtros em larga escala 
 

A fim de verificar que a curva de ruptura obtida no primeiro experimento RSSCT 

representa a operação dos filtros adsorvedores em larga escala da unidade protótipo de reúso, 

foram comparadas as curvas de ruptura obtidas em pequena e larga escala (Figura 5.7). 

 

(a) COT (Ce/C0) versus Volumes de leito processados 
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(b) COT (mg/L) versus Tempo de operação (dias equivalentes em larga escala) 

Figura 5.7 – Comparação entre as curvas de ruptura para o teste em pequena escala (RSSCT) e para a 
unidade protótipo de reúso  

 

A Figura 5.7 (a) mostra que há uma tendência à não aderência entre as curvas de ruptura 

em pequena e larga escala. O intervalo entre 1200 e 4700 volumes de leitos processados é o que 

apresenta mais pontos para o teste acelerado em coluna de pequena escala (RSSCT) realizado 

no primeiro experimento, enquanto que não há informação do comportamento da curva de 

ruptura da unidade protótipo neste intervalo. A ausência de mais pontos iniciais na curva de 

ruptura em pequena escala também prejudica a comparação entre os sistemas. Portanto, não é 

possível afirmar com certeza que o RSSCT não simulou o comportamento dos adsorvedores em 

larga escala pela comparação entre estas curvas de ruptura. Observa-se apenas que, ao contrário 

da curva de ruptura da unidade protótipo, a curva de ruptura das colunas em pequena escala 

mostrou uma tendência à saturação do leito mais lenta, visto que, após processar cerca de 3800 

volumes de leito, a saturação era de 60%. Além disso, pode ter ocorrido interação entre a 

matéria orgânica presente no efluente e os materiais das colunas em pequena escala (acrílico) e 

das mangueiras (silicone), levando a uma saturação retardada do leito. Foi observado ao final do 

experimento que os mesmos ficaram impregnados de cor escura, que pode ser atribuída ao 

carvão ou à matéria orgânica aderida. Como já mencionado no item 4.3.2.2, esses materiais não 

são recomendados para as colunas, embora fossem os únicos disponíveis para execução do 
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primeiro experimento. Este comportamento não foi observado nos experimentos que utilizaram 

colunas de vidro e mangueiras de teflon. 

É importante considerar nesta análise que, tal como os estudos em escala piloto, para 

que o RSSCT simule o sistema em larga escala, as temperaturas de operação e as concentrações 

de alimentação devem ser as mesmas (CRITTENDEN; BERRIGAN; HAND, 1986). Como o 

primeiro experimento foi realizado na refinaria, em ambiente não controlado, não se pode 

garantir que os sistemas operaram à mesma temperatura durante todo o tempo. Deve-se 

considerar também a influência da variação do COT de alimentação nos resultados obtidos em 

ambos os sistemas. As colunas em pequena escala operaram com concentração de alimentação 

praticamente constante durante todo o período do teste, como mostra a Figura 5.5 (b), com 

valor médio de 16,8 mg/L, apresentando somente pequenas variações. Por outro lado, a Figura 

5.1 (b) mostra que a concentração de COT de alimentação dos adsorvedores em larga escala 

variou ao longo da operação, principalmente após 4600 volumes de leito processados. Isto pode 

ter influenciado diretamente nos resultados obtidos para o RSSCT e na fraca aderência destes 

aos dados operacionais da unidade protótipo de reúso. 

A Figura 5.7 (b) mostra as curvas de ruptura em valores absolutos, e percebe-se 

claramente um descolamento entre ambas. Enquanto a curva de ruptura das colunas em pequena 

escala atingiu, após 12 dias de operação, equivalentes a 52 dias em larga escala, um COT 

próximo de 10 mg/L, a unidade protótipo no mesmo intervalo de tempo alcançou um COT 

próximo de 14 mg/L. Entretanto, cabe lembrar que não se pode dizer ao certo o que ocorreria 

nas colunas em pequena escala caso a vazão de alimentação fosse mantida no valor de projeto 

durante todo o ensaio. 

 

5.3.4 Comparação entre RSSCT e teste em escala piloto 
 

O teste acelerado em coluna de pequena escala (RSSCT) do primeiro experimento foi 

planejado com base nos resultados do teste em colunas de escala piloto (Figura 5.3 e Figura 5.4). 

A comparação entre ambos é apresentada a seguir (Figura 5.8). 

A Figura 5.8 (a) mostra boa concordância entre as curvas de ruptura do adsorvedor em 

escala piloto e em pequena escala (RSSCT), pelo menos até cerca de 2300 volumes de leito 

processados. Ligeiras discrepâncias observadas entre as curvas de ruptura parecem estar 

relacionadas às diferenças nas concentrações de alimentação, como mostra a Figura 5.8 (b). 

Pode-se notar ainda que as concentrações de COT de alimentação das colunas em pequena 
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escala foram mais consistentes com as das colunas em escala piloto do que com as registradas 

na operação dos adsorvedores da unidade protótipo (Figura 5.7). Este resultado se deve ao fato 

de a amostra de alimentação das colunas, tanto em escala piloto quanto em pequena escala, ser 

obtida em batelada, o que resultou em uma qualidade mais uniforme para a carga do sistema.  

 

 
(a) COT (Ce/C0) versus Volumes de leito processados 
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(b) COT (mg/L) versus Volumes de leito processados 

Figura 5.8 – Comparação entre as curvas de ruptura dos testes em colunas de pequena escala (RSSCT) e 
de escala piloto 

 

O estudo em escala piloto, que utilizou 3875 L de efluente de refinaria para 23 dias de 

operação, atingiu 2332 volumes de leito processados. Por sua vez, em 12 dias, o adsorvedor em 

pequena escala tratou 3860 volumes de leito usando apenas 855 L de efluente. Após a passagem 

desse volume pelo leito, ocorreu um aumento brusco de pressão no sistema, levando à 

interrupção precoce da operação. Por conseguinte, o teste acelerado em colunas de pequena 

escala do primeiro experimento, com CAG de granulometria 0,595 mm x 0,420 mm, pôde ser 

conduzido em 23% do tempo do teste em escala piloto em questão. Além disso, considerando-

se o elevado custo do CAG no mercado nacional, a massa de carvão utilizada no teste em 

pequena escala (117 g) foi consideravelmente menor do que no teste em escala piloto (747 g). 

Com estes resultados, pode-se considerar que os testes em colunas de pequena escala 

apresentam boa reprodutibilidade em comparação aos testes em escala piloto, apresentando 

como grandes vantagens, a rapidez na obtenção dos resultados para estimar dados para o projeto 

de filtros adsorvedores de leito fixo em larga escala. Além disso, utiliza volumes reduzidos de 

amostra e menor quantidade de carvão para os ensaios. 

 



138 
 

 
 

5.4 Segundo experimento RSSCT 
 

Os objetivos e o planejamento do segundo experimento RSSCT estão descritos no item 

4.4.2.  Os dados coletados para os parâmetros monitorados durante o teste estão compilados no 

Anexo 4. 

A Figura 5.9 mostra as curvas de ruptura do par carvão-efluente de refinaria construídas 

para as duas colunas avaliadas neste experimento, sendo a primeira para a granulometria 0,250 

mm x 0,177 mm e a segunda para a granulometria 0,149 mm x 0,125 mm. Foram utilizados 

para a construção das curvas de ruptura os resultados dos cálculos de COT, que constam no 

Anexo 4. 

 

 

(a) COT (Ce/C0) versus Volumes de leito processados 
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(b) COT (mg/L) versus Volumes de leito processados 

 
(c) COT (mg/L) versus Tempo de operação (dias equivalentes em larga escala) 

Figura 5.9 – Curvas de ruptura do par carvão-efluente de refinaria para o segundo experimento RSSCT 
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A Figura 5.9 (a) apresenta a curva de ruptura em termos de percentual de saturação 

versus volumes de leitos, ambos valores relativos, o que permite comparar as curvas na mesma 

base. Observa-se uma boa aderência entre as curvas obtidas para as duas faixas de 

granulometrias selecionadas, 0,250 mm x 0,177 mm e 0,149 mm x 0,125 mm, visto que as 

curvas de ruptura praticamente coincidem. 

A Figura 5.9 (b) apresenta as mesmas curvas de ruptura da Figura 5.9 (a), porém em 

termos de concentração de COT versus volumes de leitos. São apresentadas ainda as curvas que 

mostram a concentração de COT na alimentação de cada coluna, que foi constante durante todo 

o período dos testes. Pela Figura 5.9 (c) também é possível observar a coincidência entre as 

curvas de ruptura das colunas I e II.  

Face ao exposto, pode-se afirmar que a difusividade intrapartícula pode ser considerada 

constante, uma vez que não houve diferença entre as curvas obtidas com a mudança no tamanho 

de partícula, isto é, as curvas obtidas para cada faixa de granulometria foram idênticas. 

Considerando para o ponto de ruptura a concentração de COT de 10 mg/L, observa-se 

na Figura 5.9 (c) um tempo de operação em larga escala de 7 a 10 dias antes de atingir o ponto 

de ruptura. Esse comportamento está de acordo com o observado na unidade protótipo de reúso 

(Figura 5.1 (c)). O valor médio de concentração de COT de alimentação verificado no segundo 

experimento foi de 24,1 mg/L, também condizente com o observado na unidade industrial 

(Figura 5.1 (b)), em alguns períodos. 

Assim, há que se distinguir o ponto de ruptura, tomado como limite de desempenho para 

o equipamento, e a saturação do leito, que ocorre gradativamente, podendo atingir de 70 a 90%, 

dependendo da configuração do sistema. Por esse experimento, pode-se notar, pela Figura 5.9, 

que independente do tempo de contato de leito vazio estipulado (EBCTLC = 40 min.), o ponto 

de ruptura foi atingido precocemente, logicamente influenciado pela concentração de COT de 

alimentação, conforme já discutido no item 5.3.1. Quando se considera para o ponto de ruptura 

a concentração de COT de 15 mg/L, o tempo operacional aumenta consideravelmente, de 7 para 

30 dias. Estudos na unidade protótipo de reúso indicam que as membranas de EDR são capazes 

de operar com concentrações um pouco superiores, sem afetar sua capacidade de remoção de 

sais, pelo menos no curto prazo. Face ao exposto, vislumbra-se que os efeitos da operação por 

períodos prolongados dos processos de desmineralização por membranas com concentrações de 

COT mais altas, características da água de reúso, devem ser mais bem investigados, a fim de 

tornar todo o processo de reúso mais econômico. Tais estudos, porém, estão além dos objetivos 

deste trabalho. 
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5.4.1 Comparação entre o planejamento do RSSCT e os resultados obtidos 
 

A Tabela 5.3 apresenta os parâmetros de projeto das colunas em pequena escala 

planejados e executados no segundo experimento. Os demais parâmetros não apresentados na 

Tabela 5.3, foram mantidos conforme constam na Tabela 4.4. 

 

Tabela 5.3 – Comparação entre o planejamento do segundo experimento RSSCT e os resultados obtidos 

 
Coluna I  

(0,250 mm x 0,177 mm) 
Coluna II 

(0,149 mm x 0,125 mm) 
 Planejado Realizado Planejado Realizado 

Volume necessário estimado, VSC (L) 20,4 11,9 13,1 36,5 

Tempo estimado de operação em larga escala, tLC
T (dias) 83 55 83 255 

Tempo estimado de operação RSSCT, tSC
T (dias) 3,4 2,3 1,4 4,3 

 

Pela Tabela 5.3, o tempo de operação em pequena escala estimado foi de 3,4 e 1,4 dias 

para as colunas I e II, respectivamente, até que fossem atingidos cerca de 70% a 75 % de 

saturação do leito em cada coluna. Estes valores equivalem a 83 dias de operação em larga 

escala para o tempo de contato de leito vazio em larga escala de 40 minutos. Esse tempo de 

operação foi estimado com base nos resultados obtidos no teste em colunas de escala piloto 

(item 5.2). Pela Figura 5.4, pode-se notar que o ponto de 70% de saturação do leito para o par 

efluente de refinaria-carvão será atingido a cerca de 3000 volumes de leito processados. De fato, 

como mostra a Figura 5.9 (a), a coluna I operou menos tempo do que o estimado, 

aproximadamente 2,3 dias, e consequentemente não atingiu 3000 volumes de leito. Foram 

processados neste período apenas cerca de 1600 volumes de leito. Nessas circunstâncias, a 

coluna I atingiu 67% de saturação do leito. Já a coluna II operou por 4,3 dias, atingido cerca de 

8340 volumes de leito e 81% de saturação. Assim, como a coluna II operou mais do que o 

planejado, atingiu mais do que 3000 volumes de leito processados. Pode-se dizer, portanto, que 

a estimativa está coerente com os resultados observados no experimento.  

No período do teste, o volume total de efluente de refinaria processado foi de 48,4 L, 

coerente com os volumes estimados na Tabela 5.3, considerando que a coluna I operou menos e 

a coluna II operou mais tempo do que o planejado. 

Quando se estima o tempo de operação pelas Equações 17 a 19, e o volume de 

alimentação para o RSSCT pela Equação 20, considerando o COT de alimentação médio do 
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efluente da refinaria R6 testado no segundo experimento, de 24,1 mg/L, obtêm-se os valores 

apresentados na Tabela 5.4. 

Se o tempo total de operação for definido como o tempo para se atingir um valor 

superior a 75% de saturação, isto é, maior do que 18,1 mg/L de COT, ou atingir um platô de 

estado pseudo-estacionário, então o tempo estimado para operação em larga escala pela 

Equação 19, de aproximadamente 20 dias, não representa o resultado obtido no RSSCT. Pela 

Figura 5.9 (c), este valor de COT seria atingido em algum ponto em torno de 70 dias. O BV50 

obtido no experimento foi de 560. Na planta industrial, o COT = 18,1 mg/L é atingido em cerca 

de 60 dias de operação, conforme mostra a Figura 5.2 (c). 

 

Tabela 5.4 – Estimativa da duração e do volume de amostra do segundo RSSCT pelas Equações 17 a 20 

 Coluna I Coluna II 

Volumes de leito para 50% de saturação de TOC, BV50 347 347 

Tempo para 50% de saturação de TOC, t50 (d) 9,6 9,6 

Tempo total de operação do adsorvedor em larga escala, tLC
T (d) 19,3 19,3 

Volume de amostra calculado para o RSSCT, VSC (L) 23,2 23,1 

Volume de amostra  requerido para o RSSCT, VSC+30% (L) 30,2 30,0 

 

Os resultados acima confirmam a avaliação feita no item 5.3.2, de que as Equações 17 a 

20 não estão adequadas para aplicação com efluente de refinaria. O desenvolvimento de uma 

equação para predizer o tempo de operação em larga escala, válida para efluente de refinaria de 

petróleo, seria um aprofundamento deste estudo; todavia, está além dos objetivos deste trabalho. 

 

5.4.2 Comparação entre o RSSCT e os filtros em larga escala 
 

Buscando-se confirmar a relação de similaridade entre os resultados dos testes 

acelerados em colunas de pequena escala obtidos no segundo experimento e os observados na 

unidade protótipo de reúso, foram comparadas as curvas de ruptura obtidas em cada caso, como 

mostra a Figura 5.10. 
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(a) COT (Ce/C0) versus Volumes de leito processados  

 

(b) COT (mg/L) versus Volumes de leito processados 
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(c) COT (mg/L) versus Tempo de operação (dias equivalentes em larga escala) 

Figura 5.10 – Comparação entre os desempenhos das colunas em pequena escala (EBCT =40 min.), com 
abordagem à difusividade constante, e dos filtros da Unidade protótipo (EBCT =14min.). 

 

As curvas de ruptura dos RSSCTs tanto para granulometria na faixa de 0,250 mm x 

0,177 mm, quanto de 0,149 mm x 0,125 mm, usadas para tal comparação foram obtidas para 

tempo de contato de leito vazio em larga escala (EBCTLC) de 40 minutos, com abordagem à 

difusividade constante. Por outro lado, o tempo de contato de leito vazio dos adsorvedores da 

Unidade Protótipo é de 14 minutos. Assim mesmo, a comparação entre as curvas é válida, 

considerando-se os resultados obtidos no quinto experimento, que avaliou diferentes tempos de 

contato de leito vazio (10, 20 e 30 minutos). Naquele experimento, as curvas praticamente 

coincidiram quando comparadas em valores relativos de concentração de COT (Ce/C0) e 

volumes de leitos processados (Figura 5.16 (a)). 

A diferença entre os tempos de contato de leito vazio em larga escala (EBCTLC) para os 

leitos dos RSSCT e da unidade protótipo fica clara ao se observar, na Figura 5.10 (b), que após 

cerca de 5000 volumes de leito processados, a curva de ruptura da unidade protótipo (EBCTLC= 

14 min.) praticamente se igualou à de alimentação, configurando a completa exaustão do leito. 

Por outro lado, a curva da coluna em pequena escala com carvão de granulometria 0,149 mm x 

0,125 mm (EBCTLC= 40 min.) apresenta perfil praticamente constante após 5000 volumes de 

leito, mas ainda distante da curva de alimentação, denotando que a saturação completa do leito 

não foi atingida. 
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Quando analisadas em termos absolutos de concentração de COT e dias de operação em 

larga escala (Figura 5.10 (c)), as curvas do RSSCT deste experimento também têm 

comportamento similar ao da curva da unidade protótipo, em larga escala, o que evidencia a 

forte influência da concentração de alimentação nos resultados apresentados.  

As curvas de ruptura em pequena e larga escala também foram comparadas conforme 

sugerido por Crittenden et al. (1987), em um gráfico de concentração versus t/R², onde t é o 

tempo transcorrido, em horas, e R é o raio da partícula de carvão, como mostra a Figura 5.11. 

 

 
Figura 5.11 – Comparação entre os RSSCT (EBCT = 40 min.) e os filtros da Unidade protótipo (EBCT 

=14min.) em termos de t/R². 
 

Como os perfis obtidos para ambos os carvões testados em pequena escala (0,250 mm 

x 0,177 mm e 0,149 mm x 0,125 mm) foram idênticos quando representados dessa maneira, 

conclui-se que as difusividades intrapartícula são idênticas. Logo, pode-se afirmar que a 

difusividade para os carvões ativados granulares em pequena e larga escala é constante. 

Observa-se que as curvas de ruptura em pequena escala se ajustam à curva da unidade 

protótipo, como evidencia a Figura 5.11. A pequena discrepância observada na Figura 5.11 

entre as curvas em pequena e larga escala pode ser justamente em função das diferenças nos 

tempos de contato de leito vazio em larga escala considerados em cada caso. 
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Com este experimento foi possível concluir que o modelo de RSSCT com difusividade 

constante é o mais apropriado para representar os dados obtidos em larga escala.  

Certamente, o primeiro experimento não refletiu esta condição em virtude dos 

problemas operacionais descritos no item 5.3.3. Apesar disso, o primeiro experimento serviu 

como grande fonte de aprendizado para a realização dos demais experimentos. 

 

5.4.3 Comparação entre o primeiro e o segundo experimentos RSSCT 
 

Do primeiro para o segundo experimento RSSCT pode-se notar pela Tabela 4.4 uma 

considerável redução na vazão de operação das colunas em comparação ao primeiro 

experimento, de 70 mL/min para 4,1 mL/min (coluna com carvão de 0,250 mm x 0,177 mm). 

Esta é decorrente da diminuição da velocidade superficial no leito em pequena escala no 

planejamento dos testes. Ao se calcular o ReSC do segundo experimento, observa-se que o 

mesmo está acima do mínimo recomendado de 0,5 a 1,0. O ReSC,min visa a manter a dominância 

da transferência de massa interna no processo de adsorção. Além da vazão de operação, foi 

possível reduzir também o tempo de operação das colunas (de 8 para 3,4 dias), o comprimento 

dos leitos (de 137,0 cm para 13,6 cm), a massa de carvão utilizada em cada coluna (de 117g 

para 3,6 g), e o volume de amostra de efluente de refinaria requerido nos testes (de 798L para 

20,4L), resultando em grande economia de tempo e custo. Economia de tempo quando se 

considera o tempo necessário para o preparo do carvão, montagem e operação das colunas, e 

coleta de amostra na refinaria. E economia de custo quando se considera o custo de transporte 

das amostras (menor volume), desde a refinaria até o laboratório, quando comparado ao custo 

de deslocamento de pessoas até a refinaria para realização dos testes, bem como o custo do 

próprio carvão. 

 

5.5 Terceiro experimento RSSCT 
 

Os objetivos do terceiro experimento, bem como o seu planejamento podem ser vistos 

no item 4.4.3. Os dados coletados para os parâmetros monitorados estão apresentados no Anexo 

6.  
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A Figura 5.12 mostra as curvas de ruptura do par carvão-efluente de refinaria, 

construídas para os 4 testes avaliados neste experimento. Foram utilizados para a construção das 

curvas de ruptura os resultados dos cálculos de COT, que constam no Anexo 6. 

 
(a) COT (Ce/C0) versus Volumes de leito processados 

 

(b) COT (mg/L) versus Volumes de leito processados 
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(c) COT (mg/L) versus Tempo de operação (dias equivalentes em larga escala) 

Figura 5.12 – Curvas de ruptura do par carvão-efluente de refinaria para o terceiro experimento RSSCT 

 

As colunas 1 e 2 (teste 1) e 3 e 4 (teste 2) operaram durante aproximadamente 2,1 dias, e 

atingiram, como mostra a Figura 5.12 (a), cerca de 3700 volumes de leito processados, com 

83% de saturação e 3640 volumes de leito processados, com 80% de saturação do leito, 

respectivamente. Os testes 1 e 2 foram realizados nas mesmas condições, e os resultados 

apresentam grande concordância observada pela sobreposição das curvas. No teste 3, a coluna 

2, que estava em série com a coluna 1, operou isoladamente por mais 2,1 dias, atingindo cerca 

de 11180 volumes de leito e 93% de saturação do leito, quando considerado o tempo total de 

operação. Neste caso, considerou-se que o CAG da coluna 1 já estava praticamente saturado e 

que apenas o carvão contido na coluna 2 ainda teria alguma capacidade de adsorção. No teste 4, 

a coluna 4 operou na posição principal, em série com a coluna 5, por mais 2,1 dias, e o conjunto 

atingiu cerca de 7330 volumes de leito processados e 87% de saturação do leito.  

Embora os testes 1 e 2 tenham terminado praticamente no mesmo ponto, e os testes 3 e 4 

tenham iniciado no mesmo instante e operado pelo mesmo período, ao término destes, podem-

se notar diferenças tanto nos volumes de leito processados quanto no percentual de saturação do 

leito. Isto pode ser explicado pelo fato de a coluna 2 conter menos massa do que as colunas 4 e 

5 juntas e, por esta razão, o teste 3 apresentou ao final maiores volumes de leito processados do 
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que o teste 4. Além disso, a coluna 2 operou isoladamente, o que aumentou a utilização do 

carvão até a quase completa saturação do leito, enquanto o uso da coluna 5 com carvão virgem, 

em série com a coluna 4, resultou em menor percentual de saturação ao final do período de 

testes. 

A Figura 5.12 (b) mostra que a concentração de COT de alimentação de cada coluna foi 

praticamente constante durante todo o período dos testes do terceiro experimento, com valor 

médio de 16,1 mg/L.  

Considerando para o ponto de ruptura a concentração de COT de 12,1 mg/L, 

correspondente a 75% de saturação, observa-se pelas curvas dos Testes 1 e 2, na Figura 5.12 

(c), um tempo de operação em larga escala de 28 dias. A partir desse momento, observa-se um 

patamar em torno de 12,0 mg/L que se estende até cerca de 50 dias, quando se torna necessária 

a troca do carvão do leito principal da série. Após a inserção da coluna com carvão virgem, a 

curva do teste 4 mostra que é possível prolongar o período de operação da coluna 4 por mais 20 

dias equivalentes em larga escala, antes que o ponto de ruptura seja novamente atingido. A 

curva do teste 4, na Figura 5.12 (c), apresenta um crescimento mais rápido do que a curva do 

teste 2, evidenciando que a ruptura é atingida em tempo menor do que quando comparado à 

operação dos dois leitos em série com o carvão virgem. Este comportamento ocorre porque o 

primeiro leito (coluna 4) já está parcialmente saturado. 

 

5.5.1 Comparação entre o planejamento do RSSCT e os resultados obtidos 
 

O período total do experimento, considerando os 4 testes realizados (Figura 4.9) nas 

condições preestabelecidas, foi de 4,3 dias. Pela Tabela 4.5, o tempo de operação estimado para 

cada teste em pequena escala do terceiro experimento foi de 2,3 dias até que a saturação do leito 

em cada coluna atingisse cerca de 70% a 75 %. Isto equivale a 56 dias de operação em larga 

escala para o tempo de contato de leito vazio em larga escala (EBCTLC) de 15 minutos. Nos 

testes 1, 2 e 4, o tempo de contato de leito vazio em larga escala (EBCTLC) total foi de 30 

minutos, visto que foram operadas duas colunas de EBCTLC = 15 minutos em série. O número 

de volumes de leitos processados até a saturação, de 5350 (Figura 5.12), foi estimado com base 

no tempo de operação das colunas em pequena escala de 2,3 dias, assumindo que após 3000 

volumes de leito processados o ponto de ruptura do leito de carvão já tenha sido atingido, o que 

de fato foi observado. Portanto, estes resultados estão de acordo com os esperados. No período 

dos testes, os volumes de efluente de refinaria processados foram de 12,3 L para o Teste 1, 12,6 
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L para o Teste 2, 12,5 L para o Teste 3 e 12,8 L para o Teste 4, totalizando 50,2 L, coerente com 

o volume estimado na Tabela 4.5. 

 

5.5.2 Comparação entre o RSSCT e os filtros em larga escala 
 

A Figura 5.13 apresenta a comparação entre as curvas de ruptura obtidas nos testes 1 e 3 

em colunas de pequena escala do terceiro experimento com a curva de ruptura da unidade 

protótipo de reúso. Pode-se observar que as curvas apresentaram boa concordância. 

 

(a) COT (Ce/C0) versus Volumes de leito processados  
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(b) COT (mg/L) versus Tempo de operação (dias equivalentes em larga escala) 

Figura 5.13 – Comparação entre os desempenhos das colunas em pequena escala e dos adsorvedores da 
Unidade protótipo. 

 

Na unidade industrial, o COT médio no período de coleta de dados foi de 17,4 mg/L. 

Assim, para que se atinja um COT = 13,1 mg/L (75 % de saturação) são necessários 11 dias de 

operação, conforme mostra a Figura 5.13 (b). 

As curvas de ruptura em pequena e larga escala também foram comparadas conforme 

sugerido por Crittenden et al. (1987), em um gráfico de concentração versus t/R², onde t é o 

tempo transcorrido, em horas, e R é o raio da partícula de carvão, como mostra a Figura 5.14. 
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Figura 5.14 – Comparação entre os RSSCT e os adsorvedores da Unidade protótipo em termos de t/R². 
 

Os perfis obtidos desse modo também apresentaram boa concordância, corroborando 

os resultados obtidos no segundo experimento, de que a difusividade intrapartícula é 

constante. 

 

5.5.3 Determinação da taxa de exaustão do carvão 
 

A Equação 2 define a taxa de exaustão pela relação entre a massa de carvão requerida 

por unidade de volume de efluente tratado até a ruptura, que equivale à  razão entre a 

densidade aparente do carvão em larga escala e o número de volumes de leito processados em 

pequena escala até a ruptura. A taxa de exaustão indica a frequência de reposição/ reativação 

do carvão (DROSTE, 1997; ASTM D6586-03, 2008). 

Embora com tempos de contato de leito vazio diferentes, pode-se considerar que a 

curva de ruptura em pequena escala do teste 1 (ou 2) do terceiro experimento (EBCTLC = 30 

min.), quando construída em termos relativos, representa o comportamento dos adsorvedores 

em larga escala (EBCT = 14 min.), como mostram os resultados do quinto experimento. 

Dessa forma, considerando a densidade de 470 kg/m³ (Tabela 4.1) e o número de volumes de 

leito processados, até atingir o ponto de ruptura de 10,0 mg/L de COT (63% de saturação), de 
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606, obtém-se a taxa de exaustão de 0,78 kg de carvão/m³ de efluente. Caso se considere a 

ruptura em 12,0 mg/L de COT (75% de saturação e 1835 volumes de leito processados), a 

taxa de exaustão do carvão passa a ser de 0,26 kg de carvão/ m³ de efluente. 

A taxa de exaustão determina quando o carvão deve ser reposto e/ ou reativado. 

Portanto, pode ser utilizada para a estimativa do custo do tratamento de efluentes na planta de 

adsorção em carvão ativado. Assim, para a taxa de exaustão de 0,78 kg de carvão/m³ de 

efluente, considerando o custo de 7,14 R$/kg de carvão (Tabela 4.8), obtém-se o custo de R$ 

5,56/ m³ de efluente tratado. Por outro lado, para a taxa de exaustão do carvão de 0,26 kg de 

carvão/ m³ de efluente, o custo é reduzido para R$ 1,86/ m³ de efluente tratado. Isto mostra 

como a definição da meta de tratamento influencia nos custos operacionais da planta de CAG.  

É importante ressaltar que as taxas de exaustão obtidas são para o EBCTLC = 30 min. 

Quando se reduz o tempo de contato, como no caso da unidade protótipo (EBCTLC = 14 min), 

a taxa de exaustão aumenta como mostram Rizzo e Shepherd (1980), sendo que esta relação 

não necessariamente é linear. 

 

5.6 Quarto experimento RSSCT 
 

Os objetivos do quarto experimento, bem como o seu planejamento podem ser vistos no 

item 4.4.4. Os dados coletados para os parâmetros monitorados estão apresentados no Anexo 7. 

A Figura 5.15 mostra as curvas de ruptura do par carvão-efluente de refinaria, 

construídas para as colunas com os três tempos de contato de leito vazio em larga escala 

(EBCTLC) avaliados neste experimento. Foram utilizados para a construção das curvas de 

ruptura os resultados dos cálculos de COT, que constam no Anexo 7. 
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(a) COT (Ce/C0) versus Volumes de leito processados 

(b) COT (mg/L) versus Volumes de leito processados 
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(c) COT (mg/L) versus Tempo de operação (dias equivalentes em larga escala) 

Figura 5.15 – Curvas de ruptura do par carvão-efluente de refinaria para o quarto experimento RSSCT 

 

A Figura 5.15 (a) apresenta as curvas de ruptura obtidas no quarto experimento, que 

utilizou como carga das colunas em pequena escala o efluente da refinaria R5. Estas curvas 

expressas em relação ao percentual de saturação versus volumes de leitos, ambos valores 

relativos, permitem comparar as diferentes curvas na mesma base. 

Pela Figura 5.15 (b) pode-se notar que a concentração de alimentação foi praticamente 

constante durante todo o período dos testes, com valor médio de 25,6 mg/L. Considerando-se 

que a saturação do leito ocorre em torno de 75%, isto é, em 19,2 mg/L, a coluna 1 (EBCTLC =10 

min.) atinge a ruptura em 410 volumes de leito processados, enquanto as colunas 2 (EBCTLC = 

20 min.) e 3 (EBCTLC = 30 min.) atingem a ruptura em torno de 1450 volumes de leito 

processados. Diante disso, pode-se dizer que, aumentar o EBCTLC de 10 para 20 minutos (o que 

significa operar com dois filtros de 10 minutos em série) prolonga o tempo de operação antes da 

troca do leito de carvão. Entretanto, não foram observados ganhos significativos no aumento do 

EBCTLC de 20 para 30 minutos, apenas pela análise das curvas de ruptura das colunas 2 e 3, que 

praticamente coincidem. Uma análise econômica para os diferentes cenários deve ser utilizada a 

fim de avaliar as diferenças nos custos de instalação, operacionais e de manutenção para cada 

caso. Somente assim será possível determinar a configuração que apresenta o melhor custo-
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benefício. A análise econômica feita para este caso está descrita no item 5.8. Para a análise 

econômica não foi considerado o caso de operação com apenas dois filtros em paralelo 

(EBCTLC = 10 min), pois os resultados do RSSCT do quarto experimento mostram que ocorre 

ruptura prematura.  

Pela Figura 5.15 (c) é possível observar que a coluna de EBCTLC = 10 min. resulta em 

tempo de operação em larga escala até atingir o ponto de ruptura do leito muito curto, enquanto 

a coluna de EBCTLC = 20 min apresenta um tempo de operação consideravelmente maior do 

que a de EBCTLC = 10 min, porém não muito maior do que a de EBCTLC = 30 min. Isso ocorre 

porque o projeto das colunas em pequena escala considera as diferenças de tempo de contato de 

leito vazio. Deste modo, colunas com maiores tempos de contato têm mais carvão para o 

tratamento e, portanto, podem operar por mais tempo antes de atingirem o ponto de ruptura. 

É importante enfatizar que o valor analisado para a concentração de COT de 19,2 mg/L 

está muito acima do limite estipulado pelos fornecedores de membranas de EDR. Como já 

mencionado no item 5.4 os efeitos sobre os sistemas a jusante dos adsorvedores de carvão 

devem ser mais bem investigados. Observa-se pela Figura 5.15 (c) que em menos de um dia já 

se atinge a concentração de COT na saída de 16,3 mg/L. Isto porque o tempo de operação dos 

adsorvedores até a ruptura está diretamente relacionado com o valor de COT0.  

Em uma refinaria de petróleo flutuações nos valores de COT0 são esperadas, uma vez 

que o efluente pode variar significativamente em qualidade dependendo do petróleo que está 

sendo processado e dos processos de refino presentes na refinaria, bem como de qual derivado 

está sendo maximizado naquele determinado momento. Desta forma, para que se tenha um bom 

projeto dos filtros adsorvedores, deve-se levar em consideração o comportamento histórico do 

parâmetro de controle de saturação medido no efluente da refinaria para a qual se está 

projetando o sistema de reúso. No caso de novas refinarias, em que ainda não se conhecem as 

características reais do efluente, podem-se adotar como ponto de partida os valores obtidos para 

efluentes de refinarias com esquemas de refino semelhantes, como feito neste experimento. 

Assim, caso seja considerado no projeto um valor baixo de COT0, e na prática forem 

verificados valores superiores a este, certamente ocorrerá saturação precoce do leito, levando à 

maior frequência de troca do mesmo. Caso contrário, o tempo para a troca do leito será superior 

ao estimado. Deve-se adotar, portanto, um valor conservativo de COT0 para o projeto dos 

filtros, levando-se em conta ainda fatores como limitações de custo, área etc. 
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5.7 Quinto experimento RSSCT 
 

Os objetivos do quinto experimento, bem como o seu planejamento podem ser vistos no 

item 4.4.5. Os dados coletados para os parâmetros monitorados estão apresentados no Anexo 8. 

A Figura 5.16 mostra as curvas de ruptura do par carvão-efluente de refinaria, 

construídas para as colunas com os três tempos de contato de leito vazio em larga escala 

(EBCTLC) avaliados neste experimento. Foram utilizados para a construção das curvas de 

ruptura os resultados dos cálculos de COT, que constam no Anexo 8. 

 

(a) COT (Ce/C0) versus Volumes de leito processados 
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(b) COT (mg/L) versus Volumes de leito processados 

(c) COT (mg/L) versus Tempo de operação (dias equivalentes em larga escala) 

Figura 5.16 – Curvas de ruptura do par carvão-efluente de refinaria para o quinto experimento RSSCT 
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A Figura 5.17 compara as curvas de ruptura obtidas para nos quarto e quinto 

experimentos. Pode-se observar que as curvas de ruptura obtidas no quinto experimento (Figura 

5.16), que processou efluente da refinaria R6, foram bastante similares às obtidas no quarto 

experimento (Figura 5.15), que processou efluente da refinaria R5. As colunas em pequena 

escala de ambos os experimentos utilizaram o mesmo projeto. Todavia, nota-se na Figura 5.16 

(b) que as concentrações de COT de alimentação (em torno de 14,0 mg/L) do quinto 

experimento foram menores quando comparadas às da Figura 5.15 (b) (em torno de 25,0 mg/L) 

do quarto experimento. Consequentemente, as concentrações de saída dos leitos também foram 

menores no quinto experimento. Este fato certamente aumentará o intervalo de reativação/ 

reposição do carvão, resultando em redução dos custos operacionais. 

 

Figura 5.17 – Curvas de ruptura obtidas para os efluentes das refinarias R5 e R6 
 

A diferença entre os efluentes de refinaria também pode ser notada pelos valores 

calculados de SUVA254, que são mostrados na Figura 5.18. Para o efluente da refinaria R5 o 

valor de SUVA254 cresce rapidamente até cerca de 600 volumes de leito processados, indicando 

que no início da operação dos filtros de CAG, os compostos orgânicos menos adsorvíveis, ou de 

menor SUVA254, são os primeiros a sair. Em seguida, este valor cresce lentamente, 

estabilizando em 1,90 L.mg-1.m-1. Para o efluente da refinaria R6, o mesmo comportamento é 
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observado, porém o SUVA254 estabiliza em 2,40 L.mg-1.m-1. Estes valores podem ser 

considerados baixos para que se possa remover o COT por outros métodos, como a coagulação 

avançada ou abrandamento. Como o efluente da refinaria R6 apresenta maior SUVA254, pode-se 

supor que a quantidade de compostos que absorvem UV presentes na amostra analisada é maior 

e que, portanto, estes compostos são mais facilmente adsorvidos no carvão ativado granular 

(CAG). 

 

Figura 5.18 – Valores de SUVA254 obtidos nos quarto e quinto experimentos RSSCT para os efluentes das 
refinarias R5 e R6. 

 

5.8 Análise econômica 
 

5.8.1 Caso 1 
 

Neste caso considerou-se o projeto original da refinaria R1, com dois trens paralelos, 

cada um com dois adsorvedores em série (EBCTLC = 20 min, na vazão de operação). 
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Informações do teste acelerado em coluna de pequena escala (RSSCT)

Parâmetro Valor Unidade Observação

Tempo de contato de leito vazio (EBCT) 20 minutos

Volumes de leito processados até a ruptura 410 volumes de leito
Considerando que a ruptura ocorre com COT =  15,0 mg/L. Obtido da 

curva de ruptura para o quarto experimento.

Tempo de operação até a ruptura 5,7 dias Tempo operação = EBCT * Volumes de leito/(24h*60min/1h)

Dimensões do adsorvedor em larga escala

Parâmetro Valor Unidade Observação

Vazão total (Q) para os adsorvedores 300 m³/h Operacional. Ao operar na vazão de projeto, o EBCT diminui.

Número de adsorvedores/trens em paralelo 2 Recomenda-se o mínimo de 3.

Diâmetro do adsorvedor de CAG (DC) 3,20 m
O diâmetro pode ser ajustado para otimizar a carga hidráulica e o número 

de adsorvedores. Os diâmetros podem ser selecionados da Tabela 4.7.

Área superficial (A) por adsorvedor de CAG 8,0 m² A = (π *(DC)^2)/4

Carga hidráulica no leito (por adsorvedor) 18,7 m/h
v = Q/A. Faixa recomendada conforme AWWA Water Quality & 

Treatment: 1,9 - 20 m/h

Carga hidráulica com uma unidade fora de serviço 37,3 m/h

Número de adsorvedores em série 2

EBCT por adsorvedor 10,0 minutos EBCT por adsorvedor = EBCT/ número de adsorvedores em série

Profundidade do leito (Hleito) pré-selecionada 3,00 m Recomenda-se não exceder um máximo de 2,0 m.

Volume de CAG (V) por adsorvedor 24 m³ V = A*Hleito.

Densidade aparente do CAG 470 kg/m³ Conforme Tabela 4.1

Massa de CAG (m) por adsorvedor 11.340 kg m = V * ρap.

EBCT com base no dimensionamento 19 minutos EBCT = A * Hleito * no filtros paralelo * no filtros série/ (Q*60min)

Volumes de leito estimados até a ruptura 410 volumes de leito

Tempo de operação até a ruptura 5,5 dias Tempo operação = EBCT * Volumes de leito/(24h*60min/1h)

Frequência de reativação/ reposição

Parâmetro Valor Unidade Observação

Número de reativações/ reposições por ano 66 Número/ano = dias no ano/ dias de operação até a ruptura

Volume total de CAG reativado/ reposto 3.205 m³/ano = V * no filtros paralelo * no reposições por ano

Massa total de CAG reativado/ reposto 1.506.293 kg/ano = Vtotal * ρap.

Custos de construção

Parâmetro Valor Unidade Observação

Custo do adsorvedor 290.653,51 R$/adsorvedor

Custo total dos vasos adsorvedores 1.162.614 R$ = custo do adsorvedor * no filtros paralelo * no filtros série

Custos de instalação auxiliares 0 R$

Refere-se ao custo de um novo prédio para os equipamentos (elétrica 

etc.). Foi assumido que um prédio existente pode ser utilizado. Caso 

contrário, devem-se adicionar estes custos.

Subtotal do equipamento 1.162.614

Construção civil no local 8% 93.009 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Estruturas 27% 313.906 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Processos Mecânicos 24% 276.702 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Instrumentação e Controle 5% 52.318 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Elétrica 9% 104.635 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Acabamentos 3% 29.065 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Subtotal de construção 2.032.249 R$

Margem do fornecedor 20% 406.450 R$ Percentual sobre o subtotal de construção

Subtotal de construção 2.438.699 R$

Contingência 30% 731.610 R$ Percentual sobre o subtotal de construção

Custo de investimento total 3.170.309 R$

Custos do carvão ativado

Parâmetro Valor Unidade Observação
Custo unitário do CAG 7,14 R$/kg Custo apenas do carvão ativado

Serviços relacionados à reativação/reposição do CAG 0 R$/kg

Inclui custos de transporte, remoção e reposição. Se o custo unitário 

estiver com base no volume, deve-se converter para massa pela 

densidade aparente do carvão.

Custo anual para reativação/ reposição do CAG 10.754.930 R$/ano
= (Custo unitário do CAG + Serviços relacionados à reativação/reposição 

do CAG) * Massa total de CAG reativado/reposto por ano

Custos operacionais adicionais 0 R$/ano
Incluir custos de mão de obra da Petrobras, equipamentos, manutenção 

periódica, etc., caso desejado.

Custo operacional total 10.754.930 R$/ano
= Custo anual para reativação/ reposição do CAG + Custos operacionais 

adicionais

Custo de vida útil

Parâmetro Valor Unidade Observação

Inflação 4%
Estimado com base na variação da inflação em 2012 (atualizado em abril 

de 2012).

Taxa de juros 8,5%

Custo de vida útil de 20 anos 145.191.695 R$
= Custo de investimento total + Custos em 20 anos trazidos a valor 

presente líquido na taxa de juros definida
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5.8.2 Caso 2 
 

O Caso 2 considera a inclusão de mais um adsorvedor em série, em cada trem paralelo 

no projeto da refinaria R1 (EBCTLC = 30 min, na vazão de operação). 
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Informações do teste acelerado em coluna de pequena escala (RSSCT)

Parâmetro Valor Unidade Observação

Tempo de contato de leito vazio (EBCT) 30 minutos

Volumes de leito processados até a ruptura 410 volumes de leito
Considerando que a ruptura ocorre com COT =  15,0 mg/L. Obtido da 

curva de ruptura para o quarto experimento.

Tempo de operação até a ruptura 8,5 dias Tempo operação = EBCT * Volumes de leito/(24h*60min/1h)

Dimensões do adsorvedor em larga escala

Parâmetro Valor Unidade Observação

Vazão total (Q) para os adsorvedores 300 m³/h Operacional. Ao operar na vazão de projeto, o EBCT diminui.

Número de adsorvedores/trens em paralelo 2 Recomenda-se o mínimo de 3.

Diâmetro do adsorvedor de CAG (DC) 3,20 m
O diâmetro pode ser ajustado para otimizar a carga hidráulica e o número 

de adsorvedores. Os diâmetros podem ser selecionados da Tabela 4.7.

Área superficial (A) por adsorvedor de CAG 8,0 m² A = (π *(DC)^2)/4

Carga hidráulica no leito (por adsorvedor) 18,7 m/h
v = Q/A. Faixa recomendada conforme AWWA Water Quality & 

Treatment: 1,9 - 20 m/h

Carga hidráulica com uma unidade fora de serviço 37,3 m/h

Número de adsorvedores em série 3

EBCT por adsorvedor 10,0 minutos EBCT por adsorvedor = EBCT/ número de adsorvedores em série

Profundidade do leito (Hleito) pré-selecionada 3,00 m Recomenda-se não exceder um máximo de 2,0 m.

Volume de CAG (V) por adsorvedor 24 m³ V = A*Hleito.

Densidade aparente do CAG 470 kg/m³ Conforme Tabela 4.1

Massa de CAG (m) por adsorvedor 11.340 kg m = V * ρap.

EBCT com base no dimensionamento 29,0 minutos EBCT = A * Hleito * no filtros paralelo * no filtros série/ (Q*60min)

Volumes de leito estimados até a ruptura 410 volumes de leito

Tempo de operação até a ruptura 8,2 dias Tempo operação = EBCT * Volumes de leito/(24h*60min/1h)

Frequência de reativação/ reposição

Parâmetro Valor Unidade Observação

Número de reativações/ reposições por ano 44 Número/ano = dias no ano/ dias de operação até a ruptura

Volume total de CAG reativado/ reposto 2.137 m³/ano = V * no filtros paralelo * no reposições por ano

Massa total de CAG reativado/ reposto 1.004.195 kg/ano = Vtotal * ρap.

Custos de construção

Parâmetro Valor Unidade Observação

Custo do adsorvedor 290.653,51 R$/adsorvedor

Custo total dos vasos adsorvedores 1.743.921 R$ = custo do adsorvedor * no filtros paralelo * no filtros série

Custos de instalação auxiliares 0 R$

Refere-se ao custo de um novo prédio para os equipamentos (elétrica 

etc.). Foi assumido que um prédio existente pode ser utilizado. Caso 

contrário, devem-se adicionar estes custos.

Subtotal do equipamento 1.743.921

Construção civil no local 8% 139.514 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Estruturas 27% 470.859 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Processos Mecânicos 24% 415.053 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Instrumentação e Controle 5% 78.476 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Elétrica 9% 156.953 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Acabamentos 3% 43.598 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Subtotal de construção 3.048.374 R$

Margem do fornecedor 20% 609.675 R$ Percentual sobre o subtotal de construção

Subtotal de construção 3.658.049 R$

Contingência 30% 1.097.415 R$ Percentual sobre o subtotal de construção

Custo de investimento total 4.755.463 R$

Custos do carvão ativado

Parâmetro Valor Unidade Observação
Custo unitário do CAG 7,14 R$/kg Custo apenas do carvão ativado

Serviços relacionados à reativação/reposição do CAG 0 R$/kg

Inclui custos de transporte, remoção e reposição. Se o custo unitário 

estiver com base no volume, deve-se converter para massa pela 

densidade aparente do carvão.

Custo anual para reativação/ reposição do CAG 7.169.953 R$/ano
= (Custo unitário do CAG + Serviços relacionados à reativação/reposição 

do CAG) * Massa total de CAG reativado/reposto por ano

Custos operacionais adicionais 0 R$/ano
Incluir custos de mão de obra da Petrobras, equipamentos, manutenção 

periódica, etc., caso desejado.

Custo operacional total 7.169.953 R$/ano
= Custo anual para reativação/ reposição do CAG + Custos operacionais 

adicionais

Custo de vida útil

Parâmetro Valor Unidade Observação

Inflação 4%
Estimado com base na variação da inflação em 2012 (atualizado em abril 

de 2012).

Taxa de juros 8,5%

Custo de vida útil de 20 anos 99.436.387 R$
= Custo de investimento total + Custos em 20 anos trazidos a valor 

presente líquido na taxa de juros definida
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5.8.3 Caso 3 
 

O Caso 3 considera a inclusão de mais um trem paralelo, com dois adsorvedores em 

série no projeto da refinaria R1 (EBCTLC = 30 min, na vazão de operação). 
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Informações do teste acelerado em coluna de pequena escala (RSSCT)

Parâmetro Valor Unidade Observação

Tempo de contato de leito vazio (EBCT) 30 minutos

Volumes de leito processados até a ruptura 410 volumes de leito
Considerando que a ruptura ocorre com COT =  15,0 mg/L. Obtido da 

curva de ruptura para o quarto experimento.

Tempo de operação até a ruptura 8,5 dias Tempo operação = EBCT * Volumes de leito/(24h*60min/1h)

Dimensões do adsorvedor em larga escala

Parâmetro Valor Unidade Observação

Vazão total (Q) para os adsorvedores 300 m³/h Operacional. Ao operar na vazão de projeto, o EBCT diminui.

Número de adsorvedores/trens em paralelo 3 Recomenda-se o mínimo de 3.

Diâmetro do adsorvedor de CAG (DC) 3,20 m
O diâmetro pode ser ajustado para otimizar a carga hidráulica e o número 

de adsorvedores. Os diâmetros podem ser selecionados da Tabela 4.7.

Área superficial (A) por adsorvedor de CAG 8,0 m² A = (π *(DC)^2)/4

Carga hidráulica no leito (por adsorvedor) 12,4 m/h
v = Q/A. Faixa recomendada conforme AWWA Water Quality & 

Treatment: 1,9 - 20 m/h

Carga hidráulica com uma unidade fora de serviço 18,7 m/h

Número de adsorvedores em série 2

EBCT por adsorvedor 15,0 minutos EBCT por adsorvedor = EBCT/ número de adsorvedores em série

Profundidade do leito (Hleito) pré-selecionada 3,00 m Recomenda-se não exceder um máximo de 2,0 m.

Volume de CAG (V) por adsorvedor 24 m³ V = A*Hleito.

Densidade aparente do CAG 470 kg/m³ Conforme Tabela 4.1

Massa de CAG (m) por adsorvedor 11.340 kg m = V * ρap.

EBCT com base no dimensionamento 29,0 minutos EBCT = A * Hleito * no filtros paralelo * no filtros série/ (Q*60min)

Volumes de leito estimados até a ruptura 410 volumes de leito

Tempo de operação até a ruptura 8,2 dias Tempo operação = EBCT * Volumes de leito/(24h*60min/1h)

Frequência de reativação/ reposição

Parâmetro Valor Unidade Observação

Número de reativações/ reposições por ano 44 Número/ano = dias no ano/ dias de operação até a ruptura

Volume total de CAG reativado/ reposto 3.205 m³/ano = V * no filtros paralelo *no reposições por ano

Massa total de CAG reativado/ reposto 1.506.293 kg/ano = Vtotal * ρap.

Custos de construção

Parâmetro Valor Unidade Observação

Custo do adsorvedor 290.653,51 R$/adsorvedor

Custo total dos vasos adsorvedores 1.743.921 R$ = custo do adsorvedor * no filtros paralelo * no filtros série

Custos de instalação auxiliares 0 R$

Refere-se ao custo de um novo prédio para os equipamentos (elétrica 

etc.). Foi assumido que um prédio existente pode ser utilizado. Caso 

contrário, devem-se adicionar estes custos.

Subtotal do equipamento 1.743.921

Construção civil no local 8% 139.514 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Estruturas 27% 470.859 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Processos Mecânicos 24% 415.053 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Instrumentação e Controle 5% 78.476 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Elétrica 9% 156.953 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Acabamentos 3% 43.598 R$ Percentual sobre o custo do equipamento

Subtotal de construção 3.048.374 R$

Margem do fornecedor 20% 609.675 R$ Percentual sobre o subtotal de construção

Subtotal de construção 3.658.049 R$

Contingência 30% 1.097.415 R$ Percentual sobre o subtotal de construção

Custo de investimento total 4.755.463 R$

Custos do carvão ativado

Parâmetro Valor Unidade Observação
Custo unitário do CAG 7,14 R$/kg Custo apenas do carvão ativado

Serviços relacionados à reativação/reposição do CAG 0 R$/kg

Inclui custos de transporte, remoção e reposição. Se o custo unitário 

estiver com base no volume, deve-se converter para massa pela 

densidade aparente do carvão.

Custo anual para reativação/ reposição do CAG 10.754.930 R$/ano
= (Custo unitário do CAG + Serviços relacionados à reativação/reposição 

do CAG) * Massa total de CAG reativado/reposto por ano

Custos operacionais adicionais 0 R$/ano
Incluir custos de mão de obra da Petrobras, equipamentos, manutenção 

periódica, etc., caso desejado.

Custo operacional total 10.754.930 R$/ano
= Custo anual para reativação/ reposição do CAG + Custos operacionais 

adicionais

Custo de vida útil

Parâmetro Valor Unidade Observação

Inflação 4%
Estimado com base na variação da inflação em 2012 (atualizado em abril 

de 2012).

Taxa de juros 8,5%

Custo de vida útil de 20 anos 146.776.849 R$
= Custo de investimento total + Custos em 20 anos trazidos a valor 

presente líquido na taxa de juros definida
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A Tabela 5.5 resume os resultados obtidos na análise econômica. 

 

Tabela 5.5 – Resultados da estimativa de custos para uma planta de CAG 

Caso 
# filtros 

paralelo 

# filtros  

série 

Investimento 

(R$) 

top. 

ruptura 

(d) 

Vcarvão 

reposto 

(m³) 

Reposições/ 

ano 

Vcarvão 

total / 

ano (m³) 

Custo 

operação 

anual (R$) 

Custo em 20 

anos (R$) 

1 2 2 3.170.308,98 5,5 48,3 66 3205 10.754.929,76 145.191.694,69 

2 2 3 4.755.463,47 8,2 48,3 44 2137 7.169.953,17 99.436.387,28 

3 3 2 4.755.463,47 8,2 72,4 44 3205 10.754.929,76 146.776.849,18 

 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 5.5 , pode-se observar que a opção que 

representa o menor custo para uma vida útil de 20 anos, considerando os custos de investimento 

e operacionais, é o Caso 2. Isso significa que a inclusão de um terceiro adsorvedor em série se 

mostrou economicamente vantajosa frente à operação com apenas dois filtros adsorvedores, 

ainda que existam poucas diferenças entre suas curvas de ruptura (Figura 5.15).  

O aumento de eficiência, estimado pela configuração em série com leito adicional, 

parece ser bastante significativo. No Caso 1, estimou-se que o carvão precisaria ser reposto, 

após a ocorrência da ruptura, a cada 5,5 dias. No Caso 2, com a inclusão de mais um filtro em 

série em cada trem, estimou-se que o carvão seria reposto a cada 8,2 dias. Aumentando-se o 

tempo de contato de 20 minutos (Caso 1) para 30 minutos (Casos 2 e 3), reduziu-se a reposição 

de carvão de 66 para 44 vezes ao ano. Quando se atinge o ponto de ruptura, no Caso 1 troca-se 

50% do volume total do carvão e, no Caso 2, 33% do volume total do carvão. Isto representa 

um aumento de 50% no tempo de operação até ruptura e, consequentemente, uma redução do 

volume de reposição do carvão. Tal aumento é o resultado da exaustão mais completa da 

capacidade de adsorção no leito principal, enquanto o segundo leito atua apenas no polimento 

do efluente para a concentração desejada para o reúso. 

A Tabela 5.6 mostra uma análise de sensibilidade para o Caso 2 comparando 

incrementos potenciais na eficiência de uso do carvão versus o retorno do investimento. Para a 

análise de sensibilidade foi utilizada a planilha do item 5.8.2, considerando-se os possíveis 

aumentos percentuais apresentados na Tabela 5.6 no campo “Volumes de leito estimados até a 

ruptura”, que por sua vez afeta diretamente o campo “Tempo de operação até a ruptura”. A 

economia em 20 anos foi calculada em relação ao Caso 1. 

O tempo estimado para o retorno do investimento parece ser bastante curto até mesmo 

para pequenos aumentos na eficiência de uso do carvão, conforme mostra a Tabela 5.6, o que 

justifica o investimento adicional de mais um adsorvedor em série para cada trem, no projeto da 
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refinaria R1. Entretanto, existe um número ótimo, a partir do qual não se tem mais ganhos 

significativos pela adição de filtros em série (ou de aumento do tempo de contato), pois o 

aumento na eficiência de adsorção será praticamente insignificante (RIZZO; SHEPHERD, 

1980). Além disso, as curvas de ruptura do quarto experimento não iniciam em C/C0 = 0, o 

que significa que uma parte do COD presente na amostra de efluente de refinaria é não-

adsorvível em CAG (DROSTE, 1997), sendo ineficiente aumentar o tempo de contato de leito 

vazio. 

 

Tabela 5.6 – Eficiência de uso do carvão ativado granular e retorno do investimento para o Caso 2. 

Aumento 
percentual 

Volumes 
de Leito  

Tempo de Operação 
até a ruptura (d) 

Custo de 
operação anual 

Retorno do 
investimento 
(“payback”) 

Economia em 20 
anos 

0% 410 8,2 R$ 7.169.953,17 até 1 ano R$ 45.755.307,41 

5% 431 8,7 R$ 6.828.526,83 até 1 ano R$ 50.263.922,83 

10% 451 9,1 R$ 6.518.139,25 até 1 ano R$ 54.362.664,12 

20% 492 9,9 R$ 5.974.960,98 até 1 ano R$ 61.535.461,38 

25% 513 10,3 R$ 5.735.962,54 até 1 ano R$ 64.691.492,17 

30% 533 10,7 R$ 5.515.348,59 até 1 ano R$ 67.604.751,37 

35% 554 11,1 R$ 5.311.076,42 até 1 ano R$ 70.302.213,58 

40% 574 11,5 R$ 5.121.395,12 até 1 ano R$ 72.806.999,93 

50% 615 12,4 R$ 4.779.968,78 até 1 ano R$ 77.315.615,35 

 

O Caso 3, que considera a inclusão de mais um trem em paralelo, com dois filtros em 

série cada, idênticos aos demais, apresentou custo para uma vida útil de 20 anos (R$ 

146.776.849,18) maior do que os Casos 1 (R$ 145.191.694,69) e 2 (R$ 99.436.387,28), 

mostrando que a adição de um filtro em série em cada trem (Caso 2) ainda é a opção mais 

vantajosa. Ao se adicionar mais um trem, a vazão é dividida entre os mesmos, o que também 

aumenta o tempo de contato de leito vazio (EBCT) para 30 minutos. 

Vale ressaltar que o tempo de operação obtido, mesmo quando se considera a inclusão 

de um terceiro adsorvedor em série, ainda é bastante curto frente ao desejado pelas refinarias da 

Petrobras. O projeto da refinaria R1 estimou um período para a troca do leito de pelo menos 90 

dias. A simulação com o efluente da refinaria R5, com alta concentração de COT de 

alimentação, mostra que há uma forte tendência à saturação precoce do leito. No entanto, 

análises preliminares do efluente da refinaria R1 mostram que o COT de alimentação está 

variando entre 11,0 e 20,0 mg/L, bem abaixo do valor obtido na refinaria R5. Desta forma, 

espera-se que o tempo de operação em larga escala seja prolongado em relação ao estimado 

aqui. Deve-se considerar ainda que os dados de entrada para a estimativa de custos realizada 
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neste trabalho foram obtidos sob condições de laboratório, que podem não ser as mesmas 

condições da operação contínua real na planta em larga escala, principalmente no que diz 

respeito aos efeitos da remoção de compostos orgânicos por ação biológica.  
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6 CONCLUSÕES 
 

A metodologia para avaliação de desempenho e levantamento de parâmetros de projeto 

para filtros adsorvedores com carvão ativado granular em larga escala, utilizando testes 

acelerados em colunas de pequena escala, se mostrou eficiente para tal propósito. Os resultados 

obtidos nos testes de bancada estão condizentes com o comportamento observado nos filtros em 

larga escala, o que demonstra que a redução de escala foi feita de maneira adequada, quando se 

considera difusividade constante. 

Os testes acelerados em colunas de pequena escala (RSSCT) permitem uma economia 

de tempo e uma redução de custos significativas frente a estudos em escala piloto. Testes em 

escala piloto exigem estudos que podem durar de 2 a 3 meses, além de grande quantidade de 

carvão e volume de amostra, enquanto os testes em pequena escala podem ser conduzidos em 

laboratório, com menor quantidade de carvão, baixas vazões e, consequentemente, menores 

volumes de amostra, com a principal vantagem de que estes testes podem durar poucos dias. 

Os resultados dos testes acelerados em colunas de pequena escala operando com 

efluente de refinaria mostram que o ponto de ruptura de modo geral acontece entre cerca de 

1000 e 3000 volumes de leito processados, podendo ocorrer antes, dependendo do caso. Desta 

forma, os testes devem ser planejados considerando o processamento de pelo menos 3000 

volumes de leito. 

A partir dos dados levantados em colunas de pequena escala, pode-se avaliar o 

desempenho de filtros adsorvedores, bem como projetar adequadamente um sistema de 

remoção de matéria orgânica recalcitrante em unidades de reúso de efluentes.  

A seguir são apresentadas as principais conclusões de cada experimento realizado neste 

trabalho. 

A curva de ruptura obtida para os filtros adsorvedores de CAG em larga escala da 

unidade protótipo de reúso, considerando um intervalo de cerca de 80 dias de operação, apontou 

uma saturação precoce dos leitos, entre 10 e 20 dias de operação. A partir de aproximadamente 

50 dias de operação, com o leito principal totalmente saturado e o segundo leito já bastante 

próximo da saturação, é possível observar a influência da concentração de alimentação sobre a 

curva de ruptura, já que as curvas praticamente coincidem. 

Os resultados do teste em escala piloto, cujo objetivo foi de avaliar o desempenho dos 

filtros de CAG da unidade protótipo de reúso, foram utilizados para fins de comparação com os 

obtidos no teste acelerado em coluna de pequena escala do primeiro experimento. Observou-se 
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boa concordância entre as curvas de ruptura das colunas em escala piloto e em pequena escala, 

com ligeiras discrepâncias relacionadas às diferenças nas concentrações de alimentação de cada 

teste. Entretanto, o teste acelerado em coluna de pequena escala do primeiro experimento foi 

conduzido em 23% do tempo do teste em escala piloto. Os resultados do teste em escala piloto 

também foram usados como dados de entrada para o planejamento dos testes em pequena 

escala. Observou-se que se devem operar as colunas um número de volumes de leito suficiente 

para que se possa concluir que existe ou não similaridade entre as curvas de ruptura obtidas em 

cada caso.  

O primeiro experimento em pequena escala mostrou que a etapa de preparo do carvão é 

importante para uma boa operação da coluna em pequena escala. A lavagem prévia do carvão 

moído e a montagem das colunas com pérolas de vidro são etapas importantes para evitar o 

aumento de perda de carga na coluna com o tempo de operação. O primeiro experimento 

também serviu de base para a elaboração de um plano de amostragem para os experimentos 

seguintes, enfatizando a necessidade de coletar mais amostras no início do teste, uma vez que os 

primeiros pontos são os mais relevantes por mostrarem o crescimento da curva de ruptura até 

que se atinja um patamar de saturação. O primeiro experimento também mostrou a importância 

do uso adequado dos materiais das colunas em pequena escala e mangueiras, pois ocorreu 

interação entre a matéria orgânica presente no efluente e os materiais da coluna e mangueiras, 

levando a uma saturação retardada do leito. Isto não foi observado nos demais experimentos, 

que utilizaram os materiais adequados.  

A experiência anterior do teste em escala piloto se mostrou um bom ponto de partida 

para o planejamento dos experimentos em pequena escala, ao contrário das Equações 17 a 20, 

que preveem um tempo de operação em larga escala e um volume de alimentação que não 

representam os resultados obtidos nos testes em pequena escala. Essas equações podem não 

estar adequadas para a aplicação com efluente de refinaria. Entretanto, é importante ressaltar 

que, tal como os estudos em escala piloto, para que o teste acelerado em coluna de pequena 

escala simule o sistema em larga escala é preciso que as temperaturas e as concentrações de 

alimentação sejam as mesmas. 

O segundo experimento em pequena escala, que teve como objetivo avaliar se a 

difusividade superficial para o conjunto carvão-efluente de refinaria é constante ou proporcional 

ao tamanho de partícula, bem como verificar o projeto dos filtros de CAG da unidade protótipo 

de reúso, apresentou curvas de ruptura coincidentes para as duas faixas de granulometria 

testadas (0,250 mm > dSC > 0,177 mm e 0,149 mm > dSC > 0,125 mm). Quando comparada à 
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curva de ruptura dos adsorvedores em larga escala da unidade protótipo, a curva de ruptura em 

pequena escala também apresentou boa aderência. Assim, o segundo experimento permitiu 

concluir que o modelo de coluna em pequena escala com difusividade constante é o mais 

apropriado para representar os dados obtidos em larga escala, para os adsorvedores operando 

com efluente de refinaria. 

O terceiro experimento em pequena escala, cujo objetivo foi levantar curvas de ruptura 

para determinar a taxa de exaustão do carvão através de testes com colunas de pequena escala 

em série, mostrou que a operação com colunas em série resulta em maior utilização do carvão. 

A substituição do leito principal, por uma coluna com carvão virgem a jusante do leito 

secundário (o qual passa a ser o principal) permite prolongar o período de operação desta coluna 

antes que o ponto de ruptura seja novamente atingido. Neste caso, o ponto de ruptura é atingido 

em menos tempo do que quando operando com dois leitos em série com carvão virgem, já que o 

primeiro leito está parcialmente saturado. Quando comparada à curva de ruptura dos 

adsorvedores em larga escala da unidade protótipo, a curva de ruptura em pequena escala deste 

experimento também apresentou boa concordância, corroborando os resultados obtidos no 

segundo experimento. Para o ponto de ruptura de COT = 10,0 mg/L, a taxa de exaustão 

calculada foi de 0,78kg de carvão/ m³ de efluente, enquanto para o ponto de ruptura de COT = 

12,0 mg/L a taxa de exaustão foi de 0,26 kg/m³ de efluente. Esta taxa determina quando o 

carvão deve ser reposto ou reativado e pode ser utilizada para a estimativa do custo do 

tratamento de efluentes em adsorvedores de carvão ativado granular. Assim, considerando o 

custo de R$ 7,14/ kg de carvão, obteve-se o custo de R$ 5,56/m³ de efluente tratado para a taxa 

de exaustão de 0,78kg de carvão/ m³ de efluente, em comparação a R$ 1,86/ m³ de efluente 

tratado para a taxa de exaustão de 0,26 kg/m³ de efluente, o que evidencia como a definição da 

meta do tratamento influencia nos custos operacionais da planta de CAG. 

O quarto experimento em pequena escala teve como objetivo levantar parâmetros de 

projeto, bem como estimar a frequência de troca do carvão para a refinaria R1, utilizando como 

base o efluente da refinaria R5, que apresenta processos de refino semelhantes e sequência de 

tratamento de efluentes idêntica ao da refinaria R1. Outro importante objetivo foi avaliar o 

comportamento das colunas em pequena escala operando com carga diferente dos experimentos 

anteriores. Foram avaliados três tempos de contato de leito vazio em larga escala distintos (10, 

20 e 30 minutos). Os resultados do quarto experimento mostram que ocorre ruptura prematura 

para o tempo de contato de leito vazio de 10 minutos. Para o tempo de contato de 20 minutos, 

conforme projeto da refinaria R1, a expectativa é que a reposição do carvão ocorra a cada 90 
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dias de operação. Contudo, os resultados mostram que a ruptura ocorre em menos de 20 dias de 

operação. Não foram observados ganhos significativos com o aumento do tempo de contato de 

20 para 30 minutos somente pela análise das curvas de ruptura, o que tornou necessária uma 

análise econômica para determinar a configuração que apresenta o melhor custo-benefício. O 

projeto das colunas em pequena escala considera as diferenças de tempo de contato de leito 

vazio e, portanto, colunas com maiores tempos de contato têm mais carvão para o tratamento e 

podem operar por mais tempo antes de atingirem o ponto de ruptura.  

O quinto experimento, idêntico ao quarto, porém realizado com o efluente da refinaria 

R6, teve como objetivo avaliar a influência da qualidade da carga para o levantamento das 

curvas de ruptura das colunas em pequena escala. As curvas de ruptura obtidas no quarto e 

quinto experimentos foram bastante similares quando comparadas em termos relativos 

(concentração normalizada x volumes de leito processados). Entretanto, o quinto experimento 

apresentou COT0 = 14,0 mg/L, enquanto o quarto experimento apresentou COT0 = 25,0 mg/L. 

Consequentemente, as concentrações do efluente tratado também foram menores no quinto 

experimento, fato este que certamente levará ao aumento do tempo de operação antes de se 

atingir a ruptura. A diferença entre os efluentes de refinaria também pôde ser observada através 

do parâmetro de SUVA254. O efluente da refinaria R6 apresentou maior SUVA254 do que o 

efluente da refinaria R5, o que leva a crer que a quantidade de compostos que absorvem 

ultravioleta presentes na amostra analisada no quinto experimento é maior e, desta forma, estes 

compostos são mais facilmente adsorvidos no CAG. 

Em todos os experimentos foi observado que o tempo de operação depende fortemente 

da concentração de alimentação. 

Para que se tenha um bom projeto de filtros adsorvedores deve-se considerar o histórico 

da concentração de carbono orgânico total (COT) no efluente de refinaria para a qual se está 

projetando o sistema de reúso. Deve-se adotar um valor conservativo de COT0 para o projeto 

dos filtros, considerando-se também as limitações de custo e área. É importante considerar 

ainda os consumidores da água de reúso tratada para a definição do ponto de ruptura em função 

da meta do tratamento. Os resultados permitem concluir que o efluente tratado nos filtros de 

CAG da unidade protótipo de reúso, que se destina à reposição em torre de resfriamento, não 

poderia ser usado para geração de vapor em caldeiras, por apresentar teor de COT ainda elevado 

para os padrões requeridos (< 1,0 mg/L). 
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A análise econômica conduzida neste trabalho permitiu a definição do tempo de contato 

de leito vazio e da configuração que resultaram em menor custo durante a vida útil da planta de 

CAG da refinaria R1. Esse resultado foi obtido considerando-se o tempo de contato de leito 

vazio de 30 minutos e a configuração com três filtros em série e dois trens paralelos. Foi 

possível observar que o custo de reposição do carvão é a principal parcela do custo total 

estimado em 20 anos de operação, o que justifica a instalação de filtros em série. O aumento do 

tempo de contato e o maior grau de utilização do primeiro filtro de cada trem reduz o custo 

operacional com a reposição do carvão. 

Uma análise de sensibilidade realizada para o Caso 2, que considera a inclusão de mais 

um filtro em série em cada trem paralelo (o que representa um aumento no tempo de contato de 

leito vazio de 20 para 30 minutos) apontou que o retorno dos custos de investimento parece ser 

bastante curto, não ultrapassando um ano, mesmo para pequenos incrementos na eficiência de 

uso do carvão. Segundo a análise de sensibilidade, a economia deste arranjo em 20 anos pode 

variar desde cerca de 45 até 77 milhões de reais, dependendo do percentual de aumento na 

eficiência de utilização do carvão. Tal economia resulta principalmente da redução dos custos 

operacionais com a reposição do carvão, que passa a ocorrer em intervalos mais espaçados. 
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7 RECOMENDAÇÕES 
 

A seguir são apresentadas sugestões para trabalhos futuros: 

• Ampliar o levantamento de curvas de ruptura abrangendo os efluentes de todas as 

refinarias da Petrobras que têm ou terão unidade de reúso com processo de adsorção em 

carvão ativado granular, com o objetivo de gerar um banco de dados. A partir deste 

banco de dados podem ser gerados padrões de comportamento dos sistemas carvão-

efluente de refinaria; 

• Usar o teste de coluna em pequena escala para  avaliar no mercado nacional opções de 

CAG que apresentem bom desempenho, de forma a reduzir os custos com importação 

de carvão; 

• Investigar o comportamento das membranas em sistemas de remoção de sais, tais como 

eletrodiálise reversa (EDR) e osmose inversa, operando com concentrações de COT 

maiores do que 15,0 mg/L, a longo prazo. O objetivo é operar com concentrações mais 

altas, visando reduzir os custos operacionais; 

• Ampliar as aplicações do método dos testes acelerados em colunas de pequena escala 

para outros sistemas que utilizem adsorção em carvão ativado granular para remoção de 

compostos orgânicos. Exemplos:  

o Tratamento de água de rios com alta cor devido à presença de matéria 

orgânica, na forma de ácidos húmicos e fúlvicos. Neste caso, os RSSCT 

devem ser levantados ao longo de pelo menos um ano, a fim de avaliar a 

influência da sazonalidade na qualidade da água de alimentação dos 

adsorvedores. Alguns autores relatam que neste caso a abordagem a 

difusividade proporcional é a mais indicada; 

o Aplicação nas Estações de Tratamento de Condensado em refinarias de 

petróleo, para polimento na sequência de remoção de óleo. Poderia ser 

monitorada a concentração de COT na alimentação destes filtros, bem 

como levantadas as curvas de ruptura destes sistemas, que operam a 

temperaturas um pouco mais elevadas do que os tratamentos de águas e 

efluentes. 
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ANEXO 1. DADOS DE OPERAÇÃO DA UNIDADE PROTÓTIPO DE REÚSO 

 

Dados coletados durante operação da unidade protótipo de reúso 

Data Hora 
Alim. 
COT 

(mg/L) 

1º LEITO 
COT 

(mg/L) 

2º LEITO 
COT 

(mg/L) 
Data Hora 

Alim. 
COT 

(mg/L) 

1º LEITO 
COT 

(mg/L) 

2º 
LEITO 
COT 

(mg/L) 
11/06/2011 18:00 18,1 12,5 7,7 08/08/2011 10:00 19,9 18,4 17,9 
12/06/2011 18:00 17,4 - - 08/08/2011 18:00 17,7 18,1 16,9 
13/06/2011 18:00 18,3 12,4 7,9 09/08/2011 02:00 17,8 17,0 16,0 
14/06/2011 02:00 18,3 12,8 8,2 09/08/2011 10:00 17,8 17,9 15,7 
14/06/2011 10:00 18,4 12,8 8,5 09/08/2011 18:00 26,6 20,0 19,7 
14/06/2011 18:00 - 13,5 9,3 10/08/2011 02:00 - 31,2 22,2 
15/06/2011 02:00 17,5 13,8 9,9 10/08/2011 10:00 - 23,0 23,7 
15/06/2011 10:00 17,3 14,1 10,1 10/08/2011 18:00 - 16,8 17,8 
15/06/2011 18:00 17,4 14,2 10,4 11/08/2011 02:00 17,6 17,1 15,4 
16/06/2011 02:00 17,6 14,1 11,0 11/08/2011 10:00 18,9 27,5 16,9 
16/06/2011 10:00 18,4 14,3 10,6 11/08/2011 18:00 - 25,7 25,0 
16/06/2011 18:00 18,0 14,8 39,4 12/08/2011 02:00 22,9 24,1 19,1 
17/06/2011 02:00 17,9 14,5 10,8 12/08/2011 10:00 19,5 18,6 16,9 
17/06/2011 10:00 17,7 19,1 13,0 12/08/2011 18:00 19,0 16,3 17,1 
17/06/2011 18:00 17,9 14,9 14,0 13/08/2011 02:00 18,5 17,4 15,7 
18/06/2011 02:00 18,0 15,1 15,8 13/08/2011 10:00 18,0 17,7 15,5 
18/06/2011 10:00 18,2 14,6 11,2 13/08/2011 18:00 17,8 17,0 16,0 
18/06/2011 18:00 17,5 11,5 16,8 14/08/2011 02:00 18,6 16,7 16,6 
19/06/2011 02:00 17,9 15,4 11,7 14/08/2011 10:00 17,8 17,1 16,6 
19/06/2011 10:00 17,8 15,2 14,7 14/08/2011 18:00 16,2 16,9 15,2 
19/06/2011 18:00 17,3 15,4 12,0 15/08/2011 02:00 17,7 16,2 15,3 
20/06/2011 02:00 17,5 15,7 12,3 15/08/2011 18:00 16,2 14,9 15,0 
20/06/2011 10:00 18,0 15,6 12,4 16/08/2011 02:00 16,1 14,0 13,9 
20/06/2011 18:00 17,7 15,3 12,3 16/08/2011 10:00 15,6 15,2 13,8 
21/06/2011 02:00 17,9 15,3 11,6 16/08/2011 18:00 15,1 14,4 13,7 
21/06/2011 10:00 15,0 15,4 11,8 17/08/2011 02:00 15,0 14,7 12,9 
21/06/2011 18:00 18,1 15,8 12,1 17/08/2011 10:00 14,5 14,9 13,3 
22/06/2011 02:00 18,1 15,6 12,5 17/08/2011 18:00 15,4 14,3 13,5 
22/06/2011 10:00 19,6 16,4 12,8 18/08/2011 02:00 14,1 14,1 13,4 
22/06/2011 18:00 19,1 16,2 12,9 18/08/2011 10:00 14,6 13,1 12,5 
23/06/2011 02:00 19,2 16,3 12,9 18/08/2011 18:00 - 13,6 14,1 
23/06/2011 10:00 19,1 16,3 13,2 19/08/2011 02:00 14,6 14,0 13,9 
23/06/2011 18:00 19,4 13,5 16,4 19/08/2011 10:00 14,9 14,0 12,9 
24/06/2011 02:00 21,2 16,3 13,2 19/08/2011 18:00 14,0 13,8 13,3 
29/07/2011 18:00 16,9 15,6 14,0 20/08/2011 02:00 13,7 13,9 13,6 
30/07/2011 02:00 17,6 16,3 13,9 20/08/2011 10:00 14,8 13,9 14,5 
30/07/2011 10:00 17,2 13,7 13,6 20/08/2011 18:00 15,0 14,6 12,2 
30/07/2011 18:00 15,9 15,3 12,5 21/08/2011 02:00 15,0 13,9 13,7 
31/07/2011 2:00 16,3 15,1 13,0 21/08/2011 10:00 14,7 14,3 14,5 
31/07/2011 10:00 16,3 14,9 13,8 21/08/2011 18:00 15,2 15,1 13,7 
31/07/2011 18:00 15,8 15,1 12,4 22/08/2011 02:00 16,6 15,9 14,6 
01/08/2011 2:00 15,9 14,8 13,3 22/08/2011 10:00 16,4 14,6 15,0 
01/08/2011 10:00 16,1 15,2 14,3 22/08/2011 18:00 15,4 15,1 14,7 
01/08/2011 18:00 16,4 13,7 12,1 23/08/2011 02:00 16,4 15,4 14,1 
02/08/2011 02:00 15,0 15,5 13,0 23/08/2011 10:00 17,5 17,1 16,5 
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02/08/2011 10:00 16,0 14,0 13,1 23/08/2011 18:00 16,3 16,0 14,5 
02/08/2011 18:00 15,3 14,7 13,0 24/08/2011 02:00 17,2 14,5 15,1 
03/08/2011 02:00 15,3 13,9 14,1 24/08/2011 10:00 16,9 15,5 13,8 
03/08/2011 10:00 17,2 15,2 13,0 24/08/2011 18:00 17,7 16,5 15,2 
03/08/2011 18:00 17,5 15,8 16,0 25/08/2011 02:00 16,2 15,6 14,8 
04/08/2011 02:00 17,6 16,0 14,5 25/08/2011 10:00 17,5 16,1 15,4 
04/08/2011 10:00 18,2 17,8 15,2 25/08/2011 18:00 - 17,2 16,0 
04/08/2011 18:00 18,8 17,8 14,5 26/08/2011 02:00 16,9 16,7 14,8 
05/08/2011 02:00 16,7 15,4 14,9 26/08/2011 10:00 19,7 18,8 14,8 
05/08/2011 10:00 19,1 17,6 15,1 26/08/2011 18:00 18,0 17,5 15,1 
05/08/2011 18:00 19,2 17,2 16,2 27/08/2011 02:00 17,3 15,7 14,2 
06/08/2011 02:00 18,6 17,5 15,5 27/08/2011 10:00 16,9 16,6 13,9 
06/08/2011 10:00 19,4 17,4 15,6 27/08/2011 18:00 17,1 16,0 14,8 
06/08/2011 18:00 18,9 17,6 15,3 28/08/2011 02:00 17,1 15,1 13,7 
07/08/2011 02:00 22,3 16,2 17,9 28/08/2011 10:00 16,9 17,1 14,2 
07/08/2011 10:00 19,6 18,3 16,3 28/08/2011 18:00 17,6 16,4 14,5 
07/08/2011 18:00 18,5 17,6 13,2 29/08/2011 02:00 17,8 16,5 14,7 
08/08/2011 02:00 17,7 17,0 16,0 29/08/2011 10:00 - 16,0 15,2 

(*) Início de operação em 11/06/2011, às 18h. Vazão de operação, Q = 75 m³/h. Carvão Norit 12x40 W (dmédio = 1,05 mm). 
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Dados calculados para a curva de ruptura da unidade protótipo de reúso (2 filtros em série) 

Data Horário Tempo 
(h) 

Volumes 
de 

Leito(*) 

COT 
(Ce/C0)

(**)  
t/R² 

(h/mm²) Data Horário Tempo 
(h) 

Volumes 
de 

Leito(*) 

COT 
(Ce/C0)

(**)  
t/R² 

(h/mm²) 

11/06/2011 18:00 0 0 0,42 0 08/08/2011 10:00 1384 5619 0,90 4997 
12/06/2011 18:00 24 97 - - 08/08/2011 18:00 1392 5652 0,95 5026 
13/06/2011 18:00 48 195 0,43 173 09/08/2011 02:00 1400 5684 0,90 5055 
14/06/2011 02:00 56 227 0,45 202 09/08/2011 10:00 1408 5717 0,88 5084 
14/06/2011 10:00 64 260 0,46 231 09/08/2011 18:00 1416 5749 0,74 5113 
14/06/2011 18:00 72 292 - - 10/08/2011 02:00 1424 5782 - - 
15/06/2011 02:00 80 325 0,57 289 10/08/2011 10:00 1432 5814 - - 
15/06/2011 10:00 88 357 0,59 318 10/08/2011 18:00 1440 5847 - - 
15/06/2011 18:00 96 390 0,60 347 11/08/2011 02:00 1448 5879 0,88 5229 
16/06/2011 02:00 104 422 0,62 376 11/08/2011 10:00 1456 5911 0,90 5257 
16/06/2011 10:00 112 455 0,57 404 11/08/2011 18:00 1464 5944 - - 
16/06/2011 18:00 120 487 - - 12/08/2011 02:00 1472 5976 0,83 5315 
17/06/2011 02:00 128 520 0,60 462 12/08/2011 10:00 1480 6009 0,87 5344 
17/06/2011 10:00 136 552 0,74 491 12/08/2011 18:00 1488 6041 0,90 5373 
17/06/2011 18:00 144 585 0,78 520 13/08/2011 02:00 1496 6074 0,85 5402 
18/06/2011 02:00 152 617 0,88 549 13/08/2011 10:00 1504 6106 0,86 5431 
18/06/2011 10:00 160 650 0,61 578 13/08/2011 18:00 1512 6139 0,90 5460 
18/06/2011 18:00 168 682 0,96 607 14/08/2011 02:00 1520 6171 0,90 5489 
19/06/2011 02:00 176 715 0,66 636 14/08/2011 10:00 1528 6204 0,93 5517 
19/06/2011 10:00 184 747 0,82 664 14/08/2011 18:00 1536 6236 0,94 5546 
19/06/2011 18:00 192 780 0,70 693 15/08/2011 02:00 1544 6269 0,86 5575 
20/06/2011 02:00 200 812 0,70 722 15/08/2011 18:00 1560 6334 0,93 5633 
20/06/2011 10:00 208 844 0,69 751 16/08/2011 02:00 1568 6366 0,86 5662 
20/06/2011 18:00 216 877 0,69 780 16/08/2011 10:00 1576 6399 0,88 5691 
21/06/2011 02:00 224 909 0,65 809 16/08/2011 18:00 1584 6431 0,91 5720 
21/06/2011 10:00 232 942 0,78 838 17/08/2011 02:00 1592 6464 0,86 5749 
21/06/2011 18:00 240 974 0,67 867 17/08/2011 10:00 1600 6496 0,92 5777 
22/06/2011 02:00 248 1007 0,69 896 17/08/2011 18:00 1608 6529 0,88 5806 
22/06/2011 10:00 256 1039 0,65 924 18/08/2011 02:00 1616 6561 0,95 5835 
22/06/2011 18:00 264 1072 0,68 953 18/08/2011 10:00 1624 6594 0,86 5864 
23/06/2011 02:00 272 1104 0,67 982 18/08/2011 18:00 1632 6626 - - 
23/06/2011 10:00 280 1137 0,69 1011 19/08/2011 02:00 1640 6659 0,95 5922 
23/06/2011 18:00 288 1169 0,85 1040 19/08/2011 10:00 1648 6691 0,86 5951 
24/06/2011 02:00 296 1202 0,63 1069 19/08/2011 18:00 1656 6723 0,95 5980 
29/07/2011 18:00 1152 4677 0,83 4160 20/08/2011 02:00 1664 6756 0,99 6009 
30/07/2011 02:00 1160 4710 0,79 4189 20/08/2011 10:00 1672 6788 0,98 6037 
30/07/2011 10:00 1168 4742 0,79 4218 20/08/2011 18:00 1680 6821 0,81 6066 
30/07/2011 18:00 1176 4775 0,79 4246 21/08/2011 02:00 1688 6853 0,91 6095 
31/07/2011 2:00 1184 4807 0,79 4275 21/08/2011 10:00 1696 6886 0,99 6124 
31/07/2011 10:00 1192 4840 0,85 4304 21/08/2011 18:00 1704 6918 0,90 6153 
31/07/2011 18:00 1200 4872 0,79 4333 22/08/2011 02:00 1712 6951 0,88 6182 
01/08/2011 2:00 1208 4905 0,84 4362 22/08/2011 10:00 1720 6983 0,92 6211 
01/08/2011 10:00 1216 4937 0,89 4391 22/08/2011 18:00 1728 7016 0,95 6240 
01/08/2011 18:00 1224 4970 0,74 4420 23/08/2011 02:00 1736 7048 0,86 6269 
02/08/2011 02:00 1232 5002 0,86 4449 23/08/2011 10:00 1744 7081 0,94 6297 
02/08/2011 10:00 1240 5034 0,82 4478 23/08/2011 18:00 1752 7113 0,89 6326 
02/08/2011 18:00 1248 5067 0,85 4506 24/08/2011 02:00 1760 7146 0,88 6355 
03/08/2011 02:00 1256 5099 0,92 4535 24/08/2011 10:00 1768 7178 0,82 6384 
03/08/2011 10:00 1264 5132 0,75 4564 24/08/2011 18:00 1776 7211 0,86 6413 
03/08/2011 18:00 1272 5164 0,91 4593 25/08/2011 02:00 1784 7243 0,91 6442 
04/08/2011 02:00 1280 5197 0,83 4622 25/08/2011 10:00 1792 7276 0,88 6471 
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04/08/2011 10:00 1288 5229 0,83 4651 25/08/2011 18:00 1800 7308 - - 
04/08/2011 18:00 1296 5262 0,77 4680 26/08/2011 02:00 1808 7341 0,88 6529 
05/08/2011 02:00 1304 5294 0,89 4709 26/08/2011 10:00 1816 7373 0,75 6557 
05/08/2011 10:00 1312 5327 0,79 4738 26/08/2011 18:00 1824 7406 0,84 6586 
05/08/2011 18:00 1320 5359 0,84 4766 27/08/2011 02:00 1832 7438 0,82 6615 
06/08/2011 02:00 1328 5392 0,83 4795 27/08/2011 10:00 1840 7471 0,82 6644 
06/08/2011 10:00 1336 5424 0,81 4824 27/08/2011 18:00 1848 7503 0,86 6673 
06/08/2011 18:00 1344 5457 0,81 4853 28/08/2011 02:00 1856 7535 0,80 6702 
07/08/2011 02:00 1352 5489 0,80 4882 28/08/2011 10:00 1864 7568 0,84 6731 
07/08/2011 10:00 1360 5522 0,83 4911 28/08/2011 18:00 1872 7600 0,82 6760 
07/08/2011 18:00 1368 5554 0,71 4940 29/08/2011 02:00 1880 7633 0,82 6788 
08/08/2011 02:00 1376 5587 0,91 4969 29/08/2011 10:00 1888 7665 - - 

(*) Calculado pela relação entre o volume de efluente tratado e o volume do leito para os 2 filtros em 

série. 
(**) COT 2º Leito / COT Alim. 
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Dados calculados para a curva de ruptura do 1º leito da unidade protótipo de reúso 

Data Hora Tempo (h) 
Volumes 

de Leito(*)  
COT 

(Ce/C0)
(**)  Data Hora 

Tempo 
(h) 

Volumes de 
Leito(*) 

COT 
(Ce/C0)

(**)  
11/06/2011 18:00 0 0 0,69 08/08/2011 10:00 1384 11238 0,93 
12/06/2011 18:00 24 195 - 08/08/2011 18:00 1392 11303 1,02 
13/06/2011 18:00 48 390 0,67 09/08/2011 02:00 1400 11368 0,96 
14/06/2011 02:00 56 455 0,70 09/08/2011 10:00 1408 11433 1,00 
14/06/2011 10:00 64 520 0,69 09/08/2011 18:00 1416 11498 0,75 
14/06/2011 18:00 72 585 - 10/08/2011 02:00 1424 11563 - 
15/06/2011 02:00 80 650 0,79 10/08/2011 10:00 1432 11628 - 
15/06/2011 10:00 88 715 0,82 10/08/2011 18:00 1440 11693 - 
15/06/2011 18:00 96 780 0,82 11/08/2011 02:00 1448 11758 0,97 
16/06/2011 02:00 104 844 0,80 11/08/2011 10:00 1456 11823 1,45 
16/06/2011 10:00 112 909 0,78 11/08/2011 18:00 1464 11888 - 
16/06/2011 18:00 120 974 0,82 12/08/2011 02:00 1472 11953 1,05 
17/06/2011 02:00 128 1039 0,81 12/08/2011 10:00 1480 12018 0,95 
17/06/2011 10:00 136 1104 1,08 12/08/2011 18:00 1488 12083 0,86 
17/06/2011 18:00 144 1169 0,83 13/08/2011 02:00 1496 12148 0,94 
18/06/2011 02:00 152 1234 0,84 13/08/2011 10:00 1504 12213 0,98 
18/06/2011 10:00 160 1299 0,80 13/08/2011 18:00 1512 12278 0,96 
18/06/2011 18:00 168 1364 0,66 14/08/2011 02:00 1520 12343 0,90 
19/06/2011 02:00 176 1429 0,86 14/08/2011 10:00 1528 12408 0,96 
19/06/2011 10:00 184 1494 0,85 14/08/2011 18:00 1536 12473 1,04 
19/06/2011 18:00 192 1559 0,89 15/08/2011 02:00 1544 12538 0,92 
20/06/2011 02:00 200 1624 0,90 15/08/2011 18:00 1560 12667 0,92 
20/06/2011 10:00 208 1689 0,87 16/08/2011 02:00 1568 12732 0,87 
20/06/2011 18:00 216 1754 0,87 16/08/2011 10:00 1576 12797 0,97 
21/06/2011 02:00 224 1819 0,86 16/08/2011 18:00 1584 12862 0,96 
21/06/2011 10:00 232 1884 1,02 17/08/2011 02:00 1592 12927 0,98 
21/06/2011 18:00 240 1949 0,87 17/08/2011 10:00 1600 12992 1,03 
22/06/2011 02:00 248 2014 0,86 17/08/2011 18:00 1608 13057 0,93 
22/06/2011 10:00 256 2079 0,84 18/08/2011 02:00 1616 13122 1,00 
22/06/2011 18:00 264 2144 0,85 18/08/2011 10:00 1624 13187 0,90 
23/06/2011 02:00 272 2209 0,85 18/08/2011 18:00 1632 13252 - 
23/06/2011 10:00 280 2274 0,85 19/08/2011 02:00 1640 13317 0,96 
23/06/2011 18:00 288 2339 0,69 19/08/2011 10:00 1648 13382 0,94 
24/06/2011 02:00 296 2404 0,77 19/08/2011 18:00 1656 13447 0,98 
29/07/2011 18:00 1152 9354 0,92 20/08/2011 02:00 1664 13512 1,01 
30/07/2011 02:00 1160 9419 0,93 20/08/2011 10:00 1672 13577 0,94 
30/07/2011 10:00 1168 9484 0,80 20/08/2011 18:00 1680 13642 0,97 
30/07/2011 18:00 1176 9549 0,96 21/08/2011 02:00 1688 13707 0,93 
31/07/2011 2:00 1184 9614 0,92 21/08/2011 10:00 1696 13772 0,98 
31/07/2011 10:00 1192 9679 0,91 21/08/2011 18:00 1704 13837 0,99 
31/07/2011 18:00 1200 9744 0,96 22/08/2011 02:00 1712 13902 0,96 
01/08/2011 2:00 1208 9809 0,93 22/08/2011 10:00 1720 13967 0,89 
01/08/2011 10:00 1216 9874 0,94 22/08/2011 18:00 1728 14032 0,98 
01/08/2011 18:00 1224 9939 0,84 23/08/2011 02:00 1736 14097 0,94 
02/08/2011 02:00 1232 10004 1,03 23/08/2011 10:00 1744 14162 0,98 
02/08/2011 10:00 1240 10069 0,87 23/08/2011 18:00 1752 14227 0,98 
02/08/2011 18:00 1248 10134 0,96 24/08/2011 02:00 1760 14291 0,84 
03/08/2011 02:00 1256 10199 0,91 24/08/2011 10:00 1768 14356 0,92 
03/08/2011 10:00 1264 10264 0,88 24/08/2011 18:00 1776 14421 0,93 
03/08/2011 18:00 1272 10329 0,90 25/08/2011 02:00 1784 14486 0,96 
04/08/2011 02:00 1280 10394 0,91 25/08/2011 10:00 1792 14551 0,92 
04/08/2011 10:00 1288 10459 0,98 25/08/2011 18:00 1800 14616 - 
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04/08/2011 18:00 1296 10524 0,95 26/08/2011 02:00 1808 14681 0,99 
05/08/2011 02:00 1304 10589 0,92 26/08/2011 10:00 1816 14746 0,96 
05/08/2011 10:00 1312 10654 0,92 26/08/2011 18:00 1824 14811 0,97 
05/08/2011 18:00 1320 10719 0,89 27/08/2011 02:00 1832 14876 0,91 
06/08/2011 02:00 1328 10784 0,94 27/08/2011 10:00 1840 14941 0,98 
06/08/2011 10:00 1336 10849 0,90 27/08/2011 18:00 1848 15006 0,94 
06/08/2011 18:00 1344 10913 0,93 28/08/2011 02:00 1856 15071 0,88 
07/08/2011 02:00 1352 10978 0,73 28/08/2011 10:00 1864 15136 1,01 
07/08/2011 10:00 1360 11043 0,93 28/08/2011 18:00 1872 15201 0,93 
07/08/2011 18:00 1368 11108 0,96 29/08/2011 02:00 1880 15266 0,93 
08/08/2011 02:00 1376 11173 0,96 29/08/2011 10:00 1888 15331 - 

(*) Calculado pela relação entre o volume de efluente tratado e o volume do leito para o primeiro filtro 

adsorvedor. 
(**) COT 1º Leito/ COT Alim. 
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ANEXO 2. DADOS DO TESTE PILOTO 
 

Dados coletados em teste de adsorção em CAG em escala piloto (CENPES)(*) 

Data Hora 
Alim. COT 

(mg/L) 

Coluna A 
COT 

(mg/L) 

Coluna B 
COT 

(mg/L) 

Coluna C 
COT 

(mg/L) 

Coluna D 
COT 

(mg/L) 

30/11/2010 15:35 16,3 1,7 1,6 1,9 1,6 
01/12/2010 09:30 13,7 7,1 3,1 2,7 1,9 
02/12/2010 09:30 14,9 8,3 5,0 3,6 3,5 
03/12/2010 09:30 15,2 10,4 6,4 4,3 3,2 
06/12/2010 09:30 15,2 12,1 8,9 6,3 5,1 
07/12/2010 09:30 16,3 12,5 9,4 7,0 5,4 
08/12/2010 09:30 15,8 12,2 9,0 6,8 4,5 
13/12/2010 09:30 15,7 13,7 11,4 10,0 8,2 
14/12/2010 09:30 15,6 13,6 11,5 9,4 8,3 
16/12/2010 09:30 14,9 13,2 11,3 9,3 7,1 
20/12/2010 09:30 14,9 13,5 11,2 9,9 8,4 
21/12/2010 09:30 14,7 13,2 11,6 10,0 9,0 
22/12/2010 09:30 14,3 13,2 11,3 9,7 8,4 
23/12/2010 09:30 13,8 12,6 10,9 9,4 8,3 

      (*) Início do teste em 30/11/2010, às 14h15min. Vazão de operação, Q = 7,08 L/h. 

 

 

Dados calculados para o teste de adsorção em CAG em escala piloto (CENPES) 

Data Hora 
Tempo 

(h) 

Volume de 
efluente 

(L) 

BV 
(A) 

COT 
(CeA/C0) 

BV 
(B) 

COT 
(CeB/C0) 

BV 
(C) 

COT 
(CeC/C0) 

BV 
(D) 

COT 
(CeD/C0) 

30/11/2010 15:35 1 9 23 0,10 11 0,10 8 0,12 6 0,10 
01/12/2010 09:30 19 136 333 0,52 162 0,22 110 0,20 82 0,14 
02/12/2010 09:30 43 306 749 0,56 365 0,34 246 0,24 184 0,23 
03/12/2010 09:30 67 476 1165 0,68 568 0,42 383 0,28 287 0,21 
06/12/2010 09:30 139 986 2412 0,80 1175 0,58 794 0,42 593 0,33 
07/12/2010 09:30 163 1156 2827 0,76 1378 0,58 930 0,43 696 0,33 
08/12/2010 09:30 187 1326 3243 0,78 1580 0,57 1067 0,43 798 0,29 
13/12/2010 09:30 307 2175 5321 0,87 2593 0,73 1751 0,64 1309 0,52 
14/12/2010 09:30 331 2345 5737 0,87 2796 0,74 1888 0,60 1411 0,53 
16/12/2010 09:30 379 2685 6568 0,89 3201 0,76 2161 0,62 1616 0,48 
20/12/2010 09:30 475 3365 8231 0,91 4011 0,75 2708 0,67 2025 0,57 
21/12/2010 09:30 499 3535 8646 0,90 4214 0,79 2845 0,68 2127 0,61 
22/12/2010 09:30 523 3705 9062 0,92 4416 0,79 2982 0,68 2229 0,59 
23/12/2010 09:30 547 3875 9477 0,91 4619 0,79 3119 0,68 2332 0,60 
BV = bed volumes (volumes de leito processados) 

(A) Calculado pela relação entre o volume de efluente tratado e o volume do leito para a coluna A. 

(B) Calculado pela relação entre o volume de efluente tratado e o volume do leito para as colunas A e B em série. 

(C) Calculado pela relação entre o volume de efluente tratado e o volume do leito para as colunas A, B e C em série. 

(D) Calculado pela relação entre o volume de efluente tratado e o volume do leito para as colunas A, B, C e D em série. 
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Medidas de massa, comprimento e volume de leito para o teste em escala piloto (CENPES) 

 Coluna A Coluna B Coluna C Coluna D TOTAL 
Massa de carvão (g)(*) 183,7 193,2 181,3 188,5 746,8 

Comprimento do leito (cm) 77,0 81,0 76,0 79,0 313,0 
Volume de leito (L)(**)  0,41 0,43 0,40 0,42 1,66 
(*) Foi usado carvão da Norit com granulometria 1,68 mm x 0,420 mm (dmédio = 1,05 mm) e densidade de 0,45 g/cm³. 
(**)  Diâmetro da coluna, DC = 26 mm. 
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ANEXO 3. DADOS DO 1º EXPERIMENTO RSSCT 

 

Dados coletados no primeiro teste acelerado em coluna de pequena escala 

Data Hora 
Alim. 
COT 

(mg/L) 

Coluna I 
COT 

(mg/L) 

Coluna II 
COT 

(mg/L) 

Coluna III 
COT 

(mg/L) 

Coluna IV 
COT 

(mg/L) 

Vazão 
(L/h) 

Pressão 
(psi) 

20/10/2011 14:30 17,01 10,52 8,23 5,75 4,46 4,08 7 a 10 
21/10/2011 09:00 15,62 14,60 13,36 8,79 7,56 4,08 7 a 10 
21/10/2011 15:50 17,61 14,16 11,46 10,61 5,95 4,08 7 a 10 
24/10/2011 09:00 16,06 20,91(*) 16,42(*) 15,30 8,85 4,08 7 a 10 
24/10/2011 14:45 16,06 13,95 11,86 10,94 8,91 4,08 7 a 10 
25/10/2011 09:00 15,48 13,80 12,41 10,09 8,14 4,08 7 a 10 
25/10/2011 16:00 15,48 11,87 11,43 9,26 7,91 4,08 7 a 10 
26/10/2011 09:00 17,54 14,79 11,83 8,77 8,83 4,08 7 a 10 
26/10/2011 14:45 17,54 13,28 11,37 9,81 9,40 4,08 7 a 10 
27/10/2011 09:00 17,54 13,82 11,70 10,04 8,23 4,08 7 a 10 
27/10/2011 14:45 17,05 14,13 11,07 10,80 7,60 4,08 7 a 10 
28/10/2011 09:00 17,05 15,63 12,54 11,09 7,66 4,08 7 a 10 
28/10/2011 15:30 17,05 14,29 11,87 10,11 9,78 4,08 7 a 10 
31/10/2011 09:00 17,05 17,10(*) 16,38 12,83 7,65 < 0,6 12 a 15 
31/10/2011 15:15 17,05 16,83 13,50 11,29 9,10 < 0,6 12 a 15 
01/11/2011 10:00 17,05 15,74 14,78 13,03 9,20 < 0,6 12 a 15 
01/11/2011 15:15 17,05 15,28 14,81 12,94 9,70 < 0,6 12 a 15 

(*) Valores analisados acima dos valores de COT de alimentação, provavelmente devido a erro experimental. Esses 
valores não foram considerados para a construção das curvas de ruptura. 
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Dados calculados para o primeiro teste acelerado em coluna de pequena escala (Figura 5.5) 

Data Hora 
Tempo 

(h) 
Vazão 
(L/h) 

Volume 
processado 

(L) (1) 

Volumes 
de 

Leito(2) 

Tempo 
(d) 

pequena 
escala 

Tempo 
(d)   

larga 
escala(3) 

Alim. 
COT 

(mg/L) 

Coluna 
IV 

COT 
(mg/L) 

COT 
(Ce/C0)

(4) 

20/10/2011 14:30 3 4,08 10 49 0,1 0,4 17,01 4,46 0,26 
21/10/2011 09:00 21 4,08 86 407 0,9 4 15,62 7,56 0,48 
21/10/2011 15:50 28 4,08 114 540 1,2 5 17,61 5,95 0,34 
24/10/2011 09:00 93 4,08 379 1804 3,9 17 16,06 8,85 0,55 
24/10/2011 14:45 99 4,08 403 1916 4,1 18 16,06 8,91 0,55 
25/10/2011 09:00 117 4,08 477 2270 4,9 21 15,48 8,14 0,53 
25/10/2011 16:00 124 4,08 506 2406 5,2 22 15,48 7,91 0,51 
26/10/2011 09:00 141 4,08 575 2736 5,9 25 17,54 8,83 0,50 
26/10/2011 14:45 147 4,08 599 2847 6,1 26 17,54 9,40 0,54 
27/10/2011 09:00 165 4,08 673 3201 6,9 29 17,54 8,23 0,47 
27/10/2011 14:45 171 4,08 697 3313 7,1 30 17,05 7,60 0,45 
28/10/2011 09:00 189 4,08 771 3667 7,9 34 17,05 7,66 0,45 
28/10/2011 15:30 196 4,08 798 3793 8,1 35 17,05 9,78 0,57 
31/10/2011 09:00 261 0,6 837 3980 10,9 47 17,05 7,65 0,45 
31/10/2011 15:15 267 0,6 841 3998 11,1 48 17,05 9,10 0,53 
01/11/2011 10:00 286 0,6 852 4051 11,9 51 17,05 9,20 0,54 
01/11/2011 15:15 291 0,6 855 4066 12,1 52 17,05 9,70 0,57 

(1) Calculado pelo produto da vazão pelo tempo de operação em pequena escala, pois neste experimento o efluente das 

colunas foi descartado. O valor obtido em cada intervalo de tempo foi somado ao valor calculado para a amostra 

imediatamente anterior. 

(2) Calculado pela razão entre o volume de efluente de refinaria processado e o volume do leito de carvão. Neste 

experimento, o volume total do leito de carvão calculado, considerando as quatro colunas em série, foi de 0,21 L. 

Para este cálculo foi utilizado o comprimento total do leito de carvão medido de lSC=136,6 cm e o diâmetro interno 

da coluna de DCSC=14 mm. 

(3) Calculado pela Equação 6. 

(4) COT coluna IV/ COT0 (alim.). 
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Dados calculados para o primeiro teste acelerado em coluna de pequena escala (Figura 5.6) 

Data Hora 
Volume 

processado 
(L) 

BV (I) COT 
(CeI/C0) 

BV (II) COT 
(CeII /C0) 

BV (III) COT 
(CeIII /C0) 

BV 
(IV) 

COT 
(CeIV /C0) 

20/10/2011 14:30 10 207 0,62 100 0,48 65 0,34 49 0,26 
21/10/2011 09:00 86 1739 0,93 837 0,86 550 0,56 407 0,48 
21/10/2011 15:50 114 2305 0,80 1109 0,65 729 0,60 540 0,34 
24/10/2011 09:00 379 7703 - 3707 - 2436 0,95 1804 0,55 
24/10/2011 14:45 403 8179 0,87 3936 0,74 2586 0,68 1916 0,55 
25/10/2011 09:00 477 9691 0,89 4663 0,80 3064 0,65 2270 0,53 
25/10/2011 16:00 506 10270 0,77 4942 0,74 3248 0,60 2406 0,51 
26/10/2011 09:00 575 11678 0,84 5620 0,67 3693 0,50 2736 0,50 
26/10/2011 14:45 599 12155 0,76 5849 0,65 3843 0,56 2847 0,54 
27/10/2011 09:00 673 13666 0,79 6576 0,67 4321 0,57 3201 0,47 
27/10/2011 14:45 697 14142 0,83 6805 0,65 4472 0,63 3313 0,45 
28/10/2011 09:00 771 15654 0,92 7533 0,74 4950 0,65 3667 0,45 
28/10/2011 15:30 798 16192 0,84 7792 0,70 5120 0,59 3793 0,57 
31/10/2011 09:00 837 16990 - 8176 0,96 5372 0,75 3980 0,45 
31/10/2011 15:15 841 17066 0,99 8212 0,79 5396 0,66 3998 0,53 
01/11/2011 10:00 852 17295 0,92 8322 0,87 5469 0,76 4051 0,54 
01/11/2011 15:15 855 17359 0,90 8353 0,87 5489 0,76 4066 0,57 
BV = bed volumes (volumes de leito processados) 
(I) Calculado pela relação entre o volume de efluente tratado e o volume do leito para a coluna I. 
(II) Calculado pela relação entre o volume de efluente tratado e o volume do leito para as colunas I e II em 

série. 
(III) Calculado pela relação entre o volume de efluente tratado e o volume do leito para as colunas I, II e III em 

série. 
(IV) Calculado pela relação entre o volume de efluente tratado e o volume do leito para as colunas I, II, III e IV 

em série. 

 

Medidas de massa, comprimento e volume de leito para o primeiro experimento RSSCT  

 Coluna I Coluna II Coluna III Coluna IV TOTAL 
Massa (g)(*) 28,1190 29,7931 29,2531 29,7184 116,8836 
Comprimento do leito(cm) 32,0 34,5 34,7 35,4 136,6 
Volume de leito (L)(**)  0,049 0,053 0,053 0,054 0,210 
(*) Foi usado carvão com granulometria 0,595 mm x 0,420 mm (dmédio = 0,51 mm) e densidade de 0,58 

g/cm³. 
(**)  Diâmetro da coluna, DCSC = 14 mm. 
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ANEXO 4. DADOS DO 2º EXPERIMENTO RSSCT 
 

Dados coletados no segundo experimento – Coluna I (0,250 mm x 0,177 mm) 

Data Horário Tempo 
(min) 

Volume 
(mL) 

Vazão 
(mL/min) (1) 

Coluna I  
Abs. a 254nm 

(cm-1) 
07/05/2012 9:00(2) 0 0 - - 
07/05/2012 09:15 15 62 4,10 0,0052(3) 
07/05/2012 10:00 45 155 3,44 0,0222 
07/05/2012 11:00 60 255 4,25 0,0378 
07/05/2012 12:00 60 255 4,25 0,0475 
07/05/2012 13:00 60 255 4,25 0,0537 
07/05/2012 14:00 60 255 4,25 0,0524 
07/05/2012 15:00 60 250 4,17 0,0605 
07/05/2012 16:00 60 250 4,17 0,0623 
07/05/2012 17:00 60 250 4,17 0,0741 
08/05/2012 09:00 960 3050 3,18 0,1428 
08/05/2012 11:15 135 563(4) 4,17 0,1220 
08/05/2012 12:00 45 200 4,44 0,1520 
08/05/2012 13:00 60 240 4,00 0,1982 
08/05/2012 14:00 60 230 3,83 0,2098 
08/05/2012 15:00 60 170 2,83 0,2098 
08/05/2012 16:00 60 225 3,75 0,2002 
09/05/2012 8:00 960 3430 3,57 0,1415 
09/05/2012 09:00 60 205 3,42 0,1425 
09/05/2012 10:00 60 200 3,33 0,1429 
09/05/2012 11:00 60 200 3,33 0,1428 
09/05/2012 12:00 60 235 3,92 0,1628 
09/05/2012 13:00 60 250 4,17 0,1600 
09/05/2012 14:00 60 275 4,58 0,1772 
09/05/2012 15:00 60 235 3,92 0,1706 
09/05/2012 16:00 60 245 4,08 0,1763 
(1) Alguns valores de vazão estão fora da faixa recomendada, que gira em torno de ± 5% do valor de projeto 

(4,1mL/min). Assim, a vazão deveria estar compreendida entre 3,895 mL/min e 4,305 mL/min. Embora tal 

variação não tenha afetado significativamente os resultados, deve-se buscar operar as colunas dentro da faixa 

de vazão recomendada. 

(2) Início do teste. UV254nm (alim.) = 0,4206 cm-1. 

(3) A coleta feita após 15 minutos do início do teste teve o objetivo apenas de confirmar a vazão da bomba, visto 

que o baixo valor obtido na análise de UV254nm evidencia que o sistema ainda contém água deionizada, que 

estava preenchendo as colunas antes da alimentação com a amostra de efluente de refinaria. 

(4) Este volume não foi medido no laboratório. Foi estimado com base no volume coletado em uma hora de 

250mL. 
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Dados coletados no segundo experimento – Coluna II (0,149 mm x 0,125 mm) 

Data Horário 
Tempo 
(min) 

Volume 
(mL) 

Vazão 
(mL/min) (1) 

Coluna II  
Abs. a 254nm 

(cm-1) 

Coluna II 
COT 

(mg/L) 
07/05/2012 09:00(2) 0 0 - - - 
07/05/2012 09:15 15 91,5 6,10 0,0112(3) - 
07/05/2012 10:00 45 215 4,78 0,0222 - 
07/05/2012 11:00 60 350 5,83 0,0490 9,44 
07/05/2012 12:00 60 350 5,83 0,0460  - 
07/05/2012 13:00 60 355 5,92 0,0625 10,19 
07/05/2012 14:00 60 360 6,00 0,0600  - 
07/05/2012 15:00 60 355 5,92 0,0844 11,14 
07/05/2012 16:00 60 365 6,08 0,0952  - 
07/05/2012 17:00 60 365 6,08 0,1088 12,47 
08/05/2012 09:00 960 5855 6,10 0,1472 14,77 
08/05/2012 10:00 60 320 5,33 0,1575  - 
08/05/2012 11:00 60 355 5,92 0,1643 15,86 
08/05/2012 12:00 60 355 5,92 0,1650  - 
08/05/2012 13:00 60 375 6,25 0,1744 16,06 
08/05/2012 14:00 60 360 6,00 0,2288  - 
08/05/2012 15:00 60 370 6,17 0,2339 16,54 
08/05/2012 16:00 60 360 6,00 0,2373  - 
09/05/2012 08:00 960 5730 5,97 0,2158  - 
09/05/2012 09:00 60 360 6,00 0,2095 16,96 
09/05/2012 10:00 60 365 6,08 0,2105  - 
09/05/2012 11:00 60 360 6,00 0,2137 17,46 
09/05/2012 12:00 60 360 6,00 0,2145  - 
09/05/2012 13:00 60 360 6,00 0,2185 17,73 
09/05/2012 14:00 60 395 6,58 0,2209  - 
09/05/2012 15:00 60 335 5,58 0,2205 17,93 
09/05/2012 16:00 60 365 6,08 0,2209  - 
10/05/2012 08:00 960 5710 5,95 0,2412  - 
10/05/2012 09:00 60 405 6,75 0,2392  - 
10/05/2012 10:00 60 360 6,00 0,2568  - 
10/05/2012 11:00 60 340 5,67 0,2469 17,96 
10/05/2012 12:00 60 365 6,08 0,2522  - 
10/05/2012 13:00 60 370 6,17 0,2499 18,44 
10/05/2012 14:00 60 355 5,92 0,2509  - 
10/05/2012 15:00 60 350 5,83 0,2518 18,59 
10/05/2012 16:00 60 370 6,17 0,2512  - 
11/05/2012 08:00 960 4880 5,08 0,2715  - 
11/05/2012 09:00 60 270 4,50 0,2408  - 
11/05/2012 10:00 60 325 5,42 0,2651  - 
11/05/2012 11:00 60 395 6,58 0,2633 21,79 
11/05/2012 12:00 60 385 6,42 0,2631  - 
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11/05/2012 13:00 60 365 6,08 0,2612 21,65 
11/05/2012 14:00 60 360 6,00 0,2675  - 
11/05/2012 16:00 120 710 5,92 0,2625  - 
11/05/2012 17:00 60 360 6,00 0,2656  - 

 

(1) Alguns valores de vazão estão fora da faixa recomendada, que gira em torno de ± 5% do valor de projeto 

(6,4mL/min). Assim, a vazão deveria estar compreendida entre 6,08 mL/min e 6,72 mL/min. Embora tal 

variação não tenha afetado significativamente os resultados, deve-se buscar operar as colunas dentro da faixa 

de vazão recomendada. 

(2) Início do teste. UV254nm (alim.) = 0,4206 cm-1; COT0 = 25,2 mg/L. 

(3) A coleta feita após 15 minutos do início do teste teve o objetivo apenas de confirmar a vazão da bomba, visto 

que o baixo valor obtido na análise de UV254nm evidencia que o sistema ainda contém água deionizada, que 

estava preenchendo as colunas antes da alimentação com a amostra de efluente de refinaria. 

 

Relação entre Absorbância a 254nm e Concentração de COT 

Ponto de análise Data Horário 
Abs. a 254nm 

(cm-1) 
COT(*) 
(mg/L) 

Coluna II 07/05/2012 11:00 0,0490 9,44 
Coluna II 07/05/2012 13:00 0,0625 10,19 
Coluna II 07/05/2012 15:00 0,0844 11,14 
Coluna II 07/05/2012 17:00 0,1088 12,47 
Coluna II 08/05/2012 09:00 0,1472 14,77 
Coluna II 08/05/2012 11:00 0,1643 15,86 
Coluna II 08/05/2012 13:00 0,1744 16,06 
Coluna II 08/05/2012 15:00 0,2339 16,54 
Coluna II 09/05/2012 09:00 0,2095 16,96 
Coluna II 09/05/2012 11:00 0,2137 17,46 
Coluna II 09/05/2012 13:00 0,2185 17,73 
Coluna II 09/05/2012 15:00 0,2205 17,93 
Coluna II 10/05/2012 11:00 0,2469 17,96 
Coluna II 10/05/2012 13:00 0,2499 18,44 
Coluna II 10/05/2012 15:00 0,2518 18,59 
Coluna II 11/05/2012 11:00 0,2633 21,79 
Coluna II 11/05/2012 13:00 0,2612 21,65 

Alimentação 07/05/2012 - 0,4206 25,20 
Amostra 
composta 07/05/2012 - 0,0533 9,75 
Amostra 
composta 08/05/2012 - 0,1680 16,16 

      (*) Valores obtidos através de análise das amostras. 
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Cálculo da Concentração de COT 

Ponto de análise Data Horário 
Abs. a 254nm 

(cm-1) 
COT(*) 
(mg/L) 

Coluna I 07/05/2012 9:15 0,0052 3,27 

Coluna I 07/05/2012 10:00 0,0222 6,32 

Coluna I 07/05/2012 11:00 0,0378 8,05 

Coluna I 07/05/2012 12:00 0,0475 8,94 

Coluna I 07/05/2012 13:00 0,0537 9,45 

Coluna I 07/05/2012 14:00 0,0524 9,34 

Coluna I 07/05/2012 15:00 0,0605 9,98 

Coluna I 07/05/2012 16:00 0,0623 10,11 

Coluna I 07/05/2012 17:00 0,0741 10,94 

Coluna I 08/05/2012 09:00 0,1428 14,74 

Coluna I 08/05/2012 11:15 0,1220 13,72 

Coluna I 08/05/2012 12:00 0,1520 15,16 

Coluna I 08/05/2012 13:00 0,1982 17,11 

Coluna I 08/05/2012 14:00 0,2098 17,56 

Coluna I 08/05/2012 15:00 0,2098 17,56 

Coluna I 08/05/2012 16:00 0,2002 17,19 

Coluna I 09/05/2012 8:00 0,1415 14,68 

Coluna I 09/05/2012 09:00 0,1425 14,73 

Coluna I 09/05/2012 10:00 0,1429 14,75 

Coluna I 09/05/2012 11:00 0,1428 14,74 

Coluna I 09/05/2012 12:00 0,1628 15,65 

Coluna I 09/05/2012 13:00 0,1600 15,52 

Coluna I 09/05/2012 14:00 0,1772 16,26 

Coluna I 09/05/2012 15:00 0,1706 15,98 

Coluna I 09/05/2012 16:00 0,1763 16,22 

Coluna II 07/05/2012 09:15 0,0112 4,63 
Coluna II 07/05/2012 10:00 0,0222 6,32 

Coluna II 07/05/2012 11:00 0,0490 9,06 
Coluna II 07/05/2012 12:00 0,0460 8,81 
Coluna II 07/05/2012 13:00 0,0625 10,12 
Coluna II 07/05/2012 14:00 0,0600 9,94 

Coluna II 07/05/2012 15:00 0,0844 11,61 
Coluna II 07/05/2012 16:00 0,0952 12,26 
Coluna II 07/05/2012 17:00 0,1088 13,03 
Coluna II 08/05/2012 09:00 0,1472 14,95 

Coluna II 08/05/2012 10:00 0,1575 15,41 
Coluna II 08/05/2012 11:00 0,1643 15,71 
Coluna II 08/05/2012 12:00 0,1650 15,74 
Coluna II 08/05/2012 13:00 0,1744 16,14 

Coluna II 08/05/2012 14:00 0,2288 18,26 
Coluna II 08/05/2012 15:00 0,2339 18,45 
Coluna II 08/05/2012 16:00 0,2373 18,57 
Coluna II 09/05/2012 08:00 0,2158 17,78 

Coluna II 09/05/2012 09:00 0,2095 17,55 
Coluna II 09/05/2012 10:00 0,2105 17,58 
Coluna II 09/05/2012 11:00 0,2137 17,71 
Coluna II 09/05/2012 12:00 0,2145 17,74 

Coluna II 09/05/2012 13:00 0,2185 17,89 
Coluna II 09/05/2012 14:00 0,2209 17,97 
Coluna II 09/05/2012 15:00 0,2205 17,96 
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Coluna II 09/05/2012 16:00 0,2209 17,97 
Coluna II 10/05/2012 08:00 0,2412 18,71 

Coluna II 10/05/2012 09:00 0,2392 18,64 
Coluna II 10/05/2012 10:00 0,2568 19,25 
Coluna II 10/05/2012 11:00 0,2469 18,91 
Coluna II 10/05/2012 12:00 0,2522 19,09 

Coluna II 10/05/2012 13:00 0,2499 19,01 
Coluna II 10/05/2012 14:00 0,2509 19,05 
Coluna II 10/05/2012 15:00 0,2518 19,08 
Coluna II 10/05/2012 16:00 0,2512 19,06 

Coluna II 11/05/2012 08:00 0,2715 19,74 
Coluna II 11/05/2012 09:00 0,2408 18,69 
Coluna II 11/05/2012 10:00 0,2651 19,53 
Coluna II 11/05/2012 11:00 0,2633 19,47 

Coluna II 11/05/2012 12:00 0,2631 19,46 
Coluna II 11/05/2012 13:00 0,2612 19,40 
Coluna II 11/05/2012 14:00 0,2675 19,61 
Coluna II 11/05/2012 16:00 0,2625 19,44 

Coluna II 11/05/2012 17:00 0,2656 19,55 

Alimentação 07/05/2012 - 0,4206 24,09 
       (*) Valores calculados a partir das análises de UV254nm, através da equação de ajuste y = 35,716x0,4547, R² = 0,9634, 

onde y = COT (mg/L) e x = UV254nm (cm-1). 

 

Gráfico da relação entre o COT e as medidas de absorbância de UV a 254nm 
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Dados calculados no segundo experimento – Coluna I (0,250 mm x 0,177 mm) 

Data Horário Tempo (h) 
Volumes de 

Leito(1) 
Coluna I 

COT (mg/L) 
COT 

Ce/C0
(2) 

Tempo (d) 
Operação em 
larga escala 

t/R² (h/mm²) 

07/05/2012 09:00(3) 0 0 - - - - 
07/05/2012 09:15 0,3 9 3,27 0,14 0,3 22 
07/05/2012 10:00 1 32 6,32 0,26 1,0 88 

07/05/2012 11:00 2 69 8,05 0,33 2,0 176 
07/05/2012 12:00 3 107 8,94 0,37 3,0 263 
07/05/2012 13:00 4 144 9,45 0,39 4,0 351 

07/05/2012 14:00 5 181 9,34 0,39 5,0 439 
07/05/2012 15:00 6 218 9,98 0,41 6,0 527 
07/05/2012 16:00 7 255 10,11 0,42 7,1 614 

07/05/2012 17:00 8 292 10,94 0,45 8,1 702 
08/05/2012 09:00 24 739 14,74 0,61 24,2 2106 
08/05/2012 11:15 26 822 13,72 0,57 26,5 2304 

08/05/2012 12:00 27 769 15,16 0,63 27,2 2369 
08/05/2012 13:00 28 804 17,11 0,71 28,2 2457 
08/05/2012 14:00 29 802 17,56 0,73 29,2 2545 

08/05/2012 15:00 30 829 17,56 0,73 30,2 2633 
08/05/2012 16:00 31 835 17,19 0,71 31,2 2720 
09/05/2012 08:00 47 1339 14,68 0,61 47,4 4124 

09/05/2012 09:00 48 1369 14,73 0,61 48,4 4212 
09/05/2012 10:00 49 1398 14,75 0,61 49,4 4300 
09/05/2012 11:00 50 1427 14,74 0,61 50,4 4388 

09/05/2012 12:00 51 1462 15,65 0,65 51,4 4475 
09/05/2012 13:00 52 1499 15,52 0,64 52,4 4563 
09/05/2012 14:00 53 1539 16,26 0,67 53,4 4651 

09/05/2012 15:00 54 1574 15,98 0,66 54,4 4739 
09/05/2012 16:00 55 1609 16,22 0,67 55,4 4826 

(1) Calculado pela relação entre o volume de efluente tratado e o volume do leito (Vleito = 6,8 mL). 

(2) COT0 = 24,09 mg/L. 

(3) Início do teste. 

 

Dados calculados no segundo experimento – Coluna II (0,149 mm x 0,125 mm) 

Data Horário Tempo (h) 
Volumes de 

Leito(1) 
Coluna II 

COT (mg/L) 
COT 

Ce/C0
(2) 

Tempo (d) 
Operação em 
larga escala 

t/R² (h/mm²) 

07/05/2012 09:00(3) 0 0 - - - - 
07/05/2012 09:15 0,3 21 4,63 0,19 0,6 53 

07/05/2012 10:00 1 70 6,32 0,26 2,4 213 
07/05/2012 11:00 2 150 9,06 0,38 4,9 426 
07/05/2012 12:00 3 230 8,81 0,37 7,3 639 

07/05/2012 13:00 4 311 10,12 0,42 9,8 852 
07/05/2012 14:00 5 394 9,94 0,41 12,2 1066 
07/05/2012 15:00 6 475 11,61 0,48 14,7 1279 

07/05/2012 16:00 7 558 12,26 0,51 17,1 1492 
07/05/2012 17:00 8 642 13,03 0,54 19,6 1705 
08/05/2012 09:00 24 1981 14,95 0,62 58,7 5115 

08/05/2012 10:00 25 2054 15,41 0,64 61,2 5328 
08/05/2012 11:00 26 2135 15,71 0,65 63,6 5541 
08/05/2012 12:00 27 2217 15,74 0,65 66,1 5754 

08/05/2012 13:00 28 2302 16,14 0,67 68,5 5967 
08/05/2012 14:00 29 2385 18,26 0,76 71,0 6180 
08/05/2012 15:00 30 2469 18,45 0,77 73,4 6394 

08/05/2012 16:00 31 2552 18,57 0,77 75,9 6607 



197 
 

 
 

09/05/2012 8:00 47 3862 17,78 0,74 115,0 10017 
09/05/2012 09:00 48 3944 17,55 0,73 117,5 10230 
09/05/2012 10:00 49 4028 17,58 0,73 119,9 10443 

09/05/2012 11:00 50 4110 17,71 0,74 122,4 10656 
09/05/2012 12:00 51 4193 17,74 0,74 124,8 10869 
09/05/2012 13:00 52 4275 17,89 0,74 127,3 11082 

09/05/2012 14:00 53 4365 17,97 0,75 129,7 11295 
09/05/2012 15:00 54 4442 17,96 0,75 132,2 11508 
09/05/2012 16:00 55 4525 17,97 0,75 134,6 11721 

10/05/2012 08:00 71 5831 18,71 0,78 173,8 15131 
10/05/2012 09:00 72 5924 18,64 0,77 176,2 15344 
10/05/2012 10:00 73 6006 19,25 0,80 178,7 15558 

10/05/2012 11:00 74 6084 18,91 0,78 181,1 15771 
10/05/2012 12:00 75 6168 19,09 0,79 183,6 15984 
10/05/2012 13:00 76 6252 19,01 0,79 186,0 16197 

10/05/2012 14:00 77 6333 19,05 0,79 188,5 16410 
10/05/2012 15:00 78 6413 19,08 0,79 190,9 16623 
10/05/2012 16:00 79 6498 19,06 0,79 193,4 16836 

11/05/2012 08:00 95 7614 19,74 0,82 232,5 20246 
11/05/2012 09:00 96 7676 18,69 0,78 235,0 20459 
11/05/2012 10:00 97 7750 19,53 0,81 237,4 20672 

11/05/2012 11:00 98 7841 19,47 0,81 239,9 20886 
11/05/2012 12:00 99 7929 19,46 0,81 242,3 21099 
11/05/2012 13:00 100 8012 19,40 0,81 244,8 21312 

11/05/2012 14:00 101 8094 19,61 0,81 247,2 21525 
11/05/2012 16:00 103 8257 19,44 0,81 252,1 21951 
11/05/2012 17:00 104 8339 19,55 0,81 254,5 22164 

(1) Calculado pela relação entre o volume de efluente tratado e o volume do leito (Vleito = 4,4 mL). 

(2) COT0 = 24,09 mg/L. 

(3) Início do teste. 
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ANEXO 6. DADOS DO 3º EXPERIMENTO RSSCT 

 

Dados coletados no terceiro experimento, Teste 1 (Colunas 1 e 2 em série) 

Data Horário Tempo 
(min) 

Volume 
(mL) 

Vazão 
(mL/min) 

Abs. a 254nm 
(cm-1) 

COT 
(mg/L) 

03/12/2012 08:45(1) 23 - 4,1 0,0304 1,78 

03/12/2012 09:45 60 228 3,80 0,0830 4,41 
03/12/2012 10:45 60 240 4,00 0,1340 6,30 
03/12/2012 11:45 60 258 4,30 0,1711 7,58 

03/12/2012 12:45 60 254 4,23 0,1842 8,21 
03/12/2012 13:45 60 250 4,17 0,2000 8,45 
03/12/2012 14:45 60 248 4,13 0,2062 9,08 

03/12/2012 15:45 60 248 4,13 0,2210 5,97 
03/12/2012 16:45 60 248 4,13 0,2300 9,35 
03/12/2012 17:45 60 

3883(2) 4,04 

0,2243 9,92 

03/12/2012 18:45 60 0,2180 9,30 
03/12/2012 19:45 60 0,2235 9,85 
03/12/2012 21:45 120 0,2332 9,95 

03/12/2012 23:45 120 0,2390 10,32 
04/12/2012 01:45 120 0,2455 10,50 
04/12/2012 03:45 120 0,2500 10,76 

04/12/2012 05:45 120 0,2698 15,00 
04/12/2012 07:45 120 0,2541 10,86 
04/12/2012 08:45 60 0,2658 11,03 

04/12/2012 09:45 60 248 4,13 0,2790 11,61 
04/12/2012 10:45 60 248 4,13 0,2791 11,65 
04/12/2012 11:45 60 246 4,10 0,2830 11,72 

04/12/2012 12:45 60 248 4,13 0,2844 12,93 
04/12/2012 13:45 60 248 4,13 0,2790 12,41 
04/12/2012 14:45 60 248 4,13 0,2812 12,38 

04/12/2012 15:45 60 248 4,13 0,2822 12,49 
04/12/2012 16:45 60 248 4,13 0,2843 11,81 
04/12/2012 17:45 60 

3920(2) 3,84 

0,2877 12,68 

04/12/2012 18:45 60 0,2850 12,98 
04/12/2012 19:45 60 0,2798 12,44 
04/12/2012 21:45 120 0,2822 12,77 

04/12/2012 23:45 120 0,2820 12,94 
05/12/2012 01:45 120 0,2824 13,02 
05/12/2012 03:45 120 0,2840 12,96 

05/12/2012 05:45 120 0,2955 15,68 
05/12/2012 07:45 120 0,2843 13,04 
05/12/2012 08:45 120 0,2899 13,04 
05/12/2012 09:45 60 246 4,10 0,3047 13,44 

05/12/2012 10:45 60 246 4,10 0,3117 14,32 
(1) UV254nm (alim.) = 0,3840 cm-1; COT0 = 16,06 mg/L. 

(2) Volume coletado no período da noite (17h45min às 8h45min). Para calcular o volume entre amostragens nesse período, 

deve-se multiplicar o tempo do intervalo pela vazão média do período. 
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Dados coletados no terceiro experimento, Teste 2 (Colunas 3 e 4 em série) 

Data Horário 
Tempo 
(min) 

Volume 
(mL) 

Vazão 
(mL/min) 

Abs. a 254nm 
(cm-1) 

COT 
(mg/L) 

03/12/2012 08:45(1) 23 - 4,1 0,0110 0,42 
03/12/2012 09:45 60 230 3,83 0,0233 2,26 

03/12/2012 10:45 60 236 3,93 0,0992 5,20 
03/12/2012 11:45 60 277 4,62 0,1438 7,00 
03/12/2012 12:45 60 270 4,50 0,1608 7,74 

03/12/2012 13:45 60 252 4,20 0,1770 8,36 
03/12/2012 14:45 60 254 4,23 0,1908 9,06 
03/12/2012 15:45 60 256 4,27 0,2075 9,36 

03/12/2012 16:45 60 256 4,27 0,2200 9,71 
04/12/2012 07:45 900 3940 4,38 0,2510 10,72 
04/12/2012 08:45 60 254 4,23 0,2672 11,13 

04/12/2012 09:45 60 260 4,33 0,2780 11,56 
04/12/2012 10:45 60 250 4,17 0,2742 11,50 
04/12/2012 11:45 60 248 4,13 0,2771 11,62 

04/12/2012 12:45 60 246 4,10 0,2747 12,17 
04/12/2012 13:45 60 248 4,13 0,2780 12,43 
04/12/2012 14:45 60 246 4,10 0,2825 12,70 

04/12/2012 15:45 60 248 4,13 0,2822 12,67 
04/12/2012 16:45 60 248 4,13 0,2874 13,65 
05/12/2012 08:45 960 3850 4,01 0,2880 12,89 

05/12/2012 09:45 60 246 4,10 0,3018 13,43 
05/12/2012 10:45 60 246 4,10 0,2982 13,17 

(1) UV254nm (alim.) = 0,3812 cm-1; COT0 = 15,46 mg/L. 
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Dados coletados no terceiro experimento, Teste 3 (Coluna 2) 

Data Horário 
Tempo 
(min) 

Volume 
(mL) 

Vazão 
(mL/min) 

Abs. a 254nm 
(cm-1) 

COT 
(mg/L) 

05/12/2012 13:00(1) 0 - 4,10 0,2912 13,26 
05/12/2012 13:40 40 168 4,20 0,3330 14,27 

05/12/2012 14:00 20 86 4,30 0,3348 14,37 
05/12/2012 14:30 30 128 4,27 0,3365 14,59 
05/12/2012 15:00 30 120 4,00 0,3385 14,66 

05/12/2012 16:00 60 244 4,07 0,3412 14,61 
05/12/2012 17:00 60 240 4,00 0,3400 14,69 
05/12/2012 18:00 60 

3850(2) 4,28 

0,3425 13,04 

05/12/2012 19:00 60 0,3390 13,07 
05/12/2012 20:00 60 0,3389 13,24 
05/12/2012 22:00 120 0,3329 13,01 

06/12/2012 00:00 120 0,3337 13,10 
06/12/2012 02:00 120 0,3314 13,33 
06/12/2012 04:00 120 0,3312 13,29 

06/12/2012 06:00 120 0,3413 15,86 
06/12/2012 08:00 120 0,3406 13,28 
06/12/2012 09:00 60 280 4,67 0,3427 13,22 

06/12/2012 10:00 60 244 4,07 0,3410 13,27 
06/12/2012 11:00 60 236 3,93 0,3425 13,23 
06/12/2012 12:00 60 238 3,97 0,3410 13,44 

06/12/2012 13:00 60 238 3,97 0,3417 13,34 
06/12/2012 14:00 60 238 3,97 0,3410 13,38 
06/12/2012 15:00 60 248 4,13 0,3442 13,49 

06/12/2012 16:00 60 249 4,15 0,3460 14,09 
06/12/2012 17:00 60 244 4,07 0,3481 14,21 
06/12/2012 18:00 60 

3520(2) 3,91 

0,3548 14,26 

06/12/2012 19:00 60 0,3475 14,17 
06/12/2012 20:00 60 0,3480 14,13 
06/12/2012 22:00 120 0,3450 14,06 

07/12/2012 00:00 120 0,3440 14,32 
07/12/2012 02:00 120 0,3430 14,45 
07/12/2012 04:00 120 0,3498 14,59 

07/12/2012 06:00 120 0,3508 16,20 
07/12/2012 08:00 120 0,3590 15,13 
07/12/2012 09:00 60 248 4,13 0,3540 14,58 

07/12/2012 10:00 60 244 4,07 0,3542 14,58 
07/12/2012 11:00 60 240 4,00 0,3529 15,00 
07/12/2012 12:00 60 238 3,97 0,3642 16,04 

07/12/2012 13:00 60 238 3,97 0,3560 15,24 
07/12/2012 14:00 60 250 4,17 0,3558 14,87 
07/12/2012 15:00 60 240 4,00 0,3563 14,75 
07/12/2012 16:00 60 240 4,00 0,3575 14,70 

(1) Início do teste. UV254nm (alim.) = 0,3873 cm-1; COT0 = 16,23 mg/L. 

(2) Volume coletado no período da noite (18h às 8h). Para calcular o volume entre amostragens nesse período, deve-se 

multiplicar o tempo do intervalo pela vazão média do período. 
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Dados coletados no terceiro experimento, Teste 4 (Colunas 4 e 5 em série) 

Data Horário 
Tempo 
(min) 

Volume 
(mL) 

Vazão 
(mL/min) 

Abs. a 254nm 
(cm-1) 

COT 
(mg/L) 

05/12/2012 13:00(1) 0 - 4,10 0,0153 0,62 
05/12/2012 14:00 60 240 4,00 0,1218 6,52 

05/12/2012 15:00 60 242 4,03 0,1828 8,78 
05/12/2012 16:00 60 246 4,10 0,2108 9,76 
06/12/2012 17:00 60 246 4,10 0,2268 10,31 

06/12/2012 08:00 900 3700 4,11 0,2873 11,43 
06/12/2012 09:00 60 252 4,20 0,2945 12,35 
06/12/2012 10:00 60 238 3,97 0,2970 12,13 

06/12/2012 11:00 60 234 3,90 0,2993 12,37 
06/12/2012 12:00 60 244 4,07 0,2960 12,48 
06/12/2012 13:00 60 242 4,03 0,2970 12,37 

06/12/2012 14:00 60 248 4,13 0,3022 13,01 
06/12/2012 15:00 60 256 4,27 0,3083 13,18 
07/12/2012 16:00 60 254 4,23 0,3143 13,15 

07/12/2012 17:00 60 260 4,33 0,3122 13,37 
07/12/2012 08:00 900 3850 4,28 0,3245 13,84 
07/12/2012 09:00 60 249 4,15 0,3234 13,47 

07/12/2012 10:00 60 254 4,23 0,3258 13,85 
07/12/2012 11:00 60 254 4,23 0,3248 13,83 
07/12/2012 12:00 60 252 4,20 0,3315 14,24 

07/12/2012 13:00 60 252 4,20 0,3320 14,15 
07/12/2012 14:00 60 250 4,17 0,3300 14,07 
07/12/2012 15:00 60 254 4,23 0,3318 14,12 

07/12/2012 16:00 60 238 3,97 0,3324 14,13 
(1) Início do teste. UV254nm (alim.) = 0,3874 cm-1; COT0 = 16,39 mg/L. 
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Relação entre Absorbância a 254nm e Concentração de COT 

Ponto de 
análise(1) Data Horário 

Abs. a 
254nm 
(cm-1) 

COT(2) 
(mg/L) 

Ponto de 
análise(1) Data Horário 

Abs. a 
254nm 
(cm-1) 

COT(2) 
(mg/L) 

C2 T1 03/12/2012 08:45 0,0304 1,78 C2 T3 05/12/2012 16:00 0,3412 14,61 

C2 T1 03/12/2012 09:45 0,0830 4,41 C2 T3 05/12/2012 17:00 0,3400 14,69 

C2 T1 03/12/2012 10:45 0,1340 6,30 C2 T3 05/12/2012 18:00 0,3425 13,04 

C2 T1 03/12/2012 11:45 0,1711 7,58 C2 T3 05/12/2012 19:00 0,3390 13,07 

C2 T1 03/12/2012 12:45 0,1842 8,21 C2 T3 05/12/2012 20:00 0,3389 13,24 

C2 T1 03/12/2012 13:45 0,2000 8,45 C2 T3 05/12/2012 22:00 0,3329 13,01 

C2 T1 03/12/2012 14:45 0,2062 9,08 C2 T3 06/12/2012 00:00 0,3337 13,10 

C2 T1 03/12/2012 15:45 0,2210 5,97(3) C2 T3 06/12/2012 02:00 0,3314 13,33 

C2 T1 03/12/2012 16:45 0,2300 9,35 C2 T3 06/12/2012 04:00 0,3312 13,29 

C2 T1 03/12/2012 17:45 0,2243 9,92 C2 T3 06/12/2012 06:00 0,3413 15,86 

C2 T1 03/12/2012 18:45 0,2180 9,30 C2 T3 06/12/2012 08:00 0,3406 13,28 

C2 T1 03/12/2012 19:45 0,2235 9,85 C2 T3 06/12/2012 09:00 0,3427 13,22 

C2 T1 03/12/2012 21:45 0,2332 9,95 C2 T3 06/12/2012 10:00 0,3410 13,27 

C2 T1 03/12/2012 23:45 0,2390 10,32 C2 T3 06/12/2012 11:00 0,3425 13,23 

C2 T1 04/12/2012 01:45 0,2455 10,50 C2 T3 06/12/2012 12:00 0,3410 13,44 

C2 T1 04/12/2012 03:45 0,2500 10,76 C2 T3 06/12/2012 13:00 0,3417 13,34 

C2 T1 04/12/2012 05:45 0,2698 15,00(3) C2 T3 06/12/2012 14:00 0,3410 13,38 

C2 T1 04/12/2012 07:45 0,2541 10,86 C2 T3 06/12/2012 15:00 0,3442 13,49 

C2 T1 04/12/2012 08:45 0,2658 11,03 C2 T3 06/12/2012 16:00 0,3460 14,09 

C2 T1 04/12/2012 09:45 0,2790 11,61 C2 T3 06/12/2012 17:00 0,3481 14,21 

C2 T1 04/12/2012 10:45 0,2791 11,65 C2 T3 06/12/2012 18:00 0,3548 14,26 

C2 T1 04/12/2012 11:45 0,2830 11,72 C2 T3 06/12/2012 19:00 0,3475 14,17 

C2 T1 04/12/2012 12:45 0,2844 12,93 C2 T3 06/12/2012 20:00 0,3480 14,13 

C2 T1 04/12/2012 13:45 0,2790 12,41 C2 T3 06/12/2012 22:00 0,3450 14,06 

C2 T1 04/12/2012 14:45 0,2812 12,38 C2 T3 07/12/2012 00:00 0,3440 14,32 

C2 T1 04/12/2012 15:45 0,2822 12,49 C2 T3 07/12/2012 02:00 0,3430 14,45 

C2 T1 04/12/2012 16:45 0,2843 11,81 C2 T3 07/12/2012 04:00 0,3498 14,59 

C2 T1 04/12/2012 17:45 0,2877 12,68 C2 T3 07/12/2012 06:00 0,3508 16,20 

C2 T1 04/12/2012 18:45 0,2850 12,98 C2 T3 07/12/2012 08:00 0,3590 15,13 

C2 T1 04/12/2012 19:45 0,2798 12,44 C2 T3 07/12/2012 09:00 0,3540 14,58 

C2 T1 04/12/2012 21:45 0,2822 12,77 C2 T3 07/12/2012 10:00 0,3542 14,58 

C2 T1 04/12/2012 23:45 0,2820 12,94 C2 T3 07/12/2012 11:00 0,3529 15,00 

C2 T1 05/12/2012 01:45 0,2824 13,02 C2 T3 07/12/2012 12:00 0,3642 16,04 

C2 T1 05/12/2012 03:45 0,2840 12,96 C2 T3 07/12/2012 13:00 0,3560 15,24 

C2 T1 05/12/2012 05:45 0,2955 15,68(3) C2 T3 07/12/2012 14:00 0,3558 14,87 

C2 T1 05/12/2012 07:45 0,2843 13,04 C2 T3 07/12/2012 15:00 0,3563 14,75 

C2 T1 05/12/2012 08:45 0,2899 13,04 C2 T3 07/12/2012 16:00 0,3575 14,70 

C2 T1 05/12/2012 09:45 0,3047 13,44 C5 T4 05/12/2012 13:00 0,0153 0,62 

C2 T1 05/12/2012 10:45 0,3117 14,32 C5 T4 05/12/2012 14:00 0,1218 6,52 

C4 T2 03/12/2012 08:45 0,0110 0,42 C5 T4 05/12/2012 15:00 0,1828 8,78 

C4 T2 03/12/2012 09:45 0,0233 2,26 C5 T4 05/12/2012 16:00 0,2108 9,76 

C4 T2 03/12/2012 10:45 0,0992 5,20 C5 T4 06/12/2012 17:00 0,2268 10,31 
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C4 T2 03/12/2012 11:45 0,1438 7,00 C5 T4 06/12/2012 08:00 0,2873 11,43 

C4 T2 03/12/2012 12:45 0,1608 7,74 C5 T4 06/12/2012 09:00 0,2945 12,35 

C4 T2 03/12/2012 13:45 0,1770 8,36 C5 T4 06/12/2012 10:00 0,2970 12,13 

C4 T2 03/12/2012 14:45 0,1908 9,06 C5 T4 06/12/2012 11:00 0,2993 12,37 

C4 T2 03/12/2012 15:45 0,2075 9,36 C5 T4 06/12/2012 12:00 0,2960 12,48 

C4 T2 03/12/2012 16:45 0,2200 9,71 C5 T4 06/12/2012 13:00 0,2970 12,37 

C4 T2 04/12/2012 07:45 0,2510 10,72 C5 T4 06/12/2012 14:00 0,3022 13,01 

C4 T2 04/12/2012 08:45 0,2672 11,13 C5 T4 06/12/2012 15:00 0,3083 13,18 

C4 T2 04/12/2012 09:45 0,2780 11,56 C5 T4 07/12/2012 16:00 0,3143 13,15 

C4 T2 04/12/2012 10:45 0,2742 11,50 C5 T4 07/12/2012 17:00 0,3122 13,37 

C4 T2 04/12/2012 11:45 0,2771 11,62 C5 T4 07/12/2012 08:00 0,3245 13,84 

C4 T2 04/12/2012 12:45 0,2747 12,17 C5 T4 07/12/2012 09:00 0,3234 13,47 

C4 T2 04/12/2012 13:45 0,2780 12,43 C5 T4 07/12/2012 10:00 0,3258 13,85 

C4 T2 04/12/2012 14:45 0,2825 12,70 C5 T4 07/12/2012 11:00 0,3248 13,83 

C4 T2 04/12/2012 15:45 0,2822 12,67 C5 T4 07/12/2012 12:00 0,3315 14,24 

C4 T2 04/12/2012 16:45 0,2874 13,65 C5 T4 07/12/2012 13:00 0,3320 14,15 

C4 T2 05/12/2012 08:45 0,2880 12,89 C5 T4 07/12/2012 14:00 0,3300 14,07 

C4 T2 05/12/2012 09:45 0,3018 13,43 C5 T4 07/12/2012 15:00 0,3318 14,12 

C4 T2 05/12/2012 10:45 0,2982 13,17 C5 T4 07/12/2012 16:00 0,3324 14,13 

C2 T3 05/12/2012 13:00 0,2912 13,26 Alim. C1 T1 03/12/2012 - 0,3840 16,06 

C2 T3 05/12/2012 13:40 0,3330 14,27 Alim. C3 T2 03/12/2012 - 0,3812 15,46 

C2 T3 05/12/2012 14:00 0,3348 14,37 Alim. C2 T3 05/12/2012 - 0,3873 16,23 

C2 T3 05/12/2012 14:30 0,3365 14,59 Alim. C4 T4 05/12/2012 - 0,3874 16,39 

C2 T3 05/12/2012 15:00 0,3385 14,66 - - - - - 

(1) C = coluna; T = teste; 

(2) Valores obtidos através de análise das amostras. 

(3) Valor desconsiderado para a construção da curva em virtude de erro experimental. 
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Gráfico da relação entre o COT e as medidas de absorbância de UV a 254nm 

 
Cálculo da Concentração de COT 

Ponto de 
análise(1) Data Horário 

Abs. a 
254nm 
(cm-1) 

COT(2) 
(mg/L) 

Ponto de 
análise(1) Data Horário 

Abs. a 
254nm 
(cm-1)  

COT(2) 
(mg/L) 

C2 T1 03/12/2012 08:45 0,0304 1,61 C2 T3 05/12/2012 16:00 0,3412 14,41 

C2 T1 03/12/2012 09:45 0,0830 4,00 C2 T3 05/12/2012 17:00 0,3400 14,36 

C2 T1 03/12/2012 10:45 0,1340 6,18 C2 T3 05/12/2012 18:00 0,3425 14,46 

C2 T1 03/12/2012 11:45 0,1711 7,71 C2 T3 05/12/2012 19:00 0,3390 14,32 

C2 T1 03/12/2012 12:45 0,1842 8,24 C2 T3 05/12/2012 20:00 0,3389 14,32 

C2 T1 03/12/2012 13:45 0,2000 8,88 C2 T3 05/12/2012 22:00 0,3329 14,09 

C2 T1 03/12/2012 14:45 0,2062 9,13 C2 T3 06/12/2012 00:00 0,3337 14,12 

C2 T1 03/12/2012 15:45 0,2210 9,72 C2 T3 06/12/2012 02:00 0,3314 14,03 

C2 T1 03/12/2012 16:45 0,2300 10,08 C2 T3 06/12/2012 04:00 0,3312 14,02 

C2 T1 03/12/2012 17:45 0,2243 9,85 C2 T3 06/12/2012 06:00 0,3413 14,41 

C2 T1 03/12/2012 18:45 0,2180 9,60 C2 T3 06/12/2012 08:00 0,3406 14,38 

C2 T1 03/12/2012 19:45 0,2235 9,82 C2 T3 06/12/2012 09:00 0,3427 14,47 

C2 T1 03/12/2012 21:45 0,2332 10,20 C2 T3 06/12/2012 10:00 0,3410 14,40 

C2 T1 03/12/2012 23:45 0,2390 10,43 C2 T3 06/12/2012 11:00 0,3425 14,46 

C2 T1 04/12/2012 01:45 0,2455 10,69 C2 T3 06/12/2012 12:00 0,3410 14,40 

C2 T1 04/12/2012 03:45 0,2500 10,87 C2 T3 06/12/2012 13:00 0,3417 14,43 

C2 T1 04/12/2012 05:45 0,2698 11,65 C2 T3 06/12/2012 14:00 0,3410 14,40 

C2 T1 04/12/2012 07:45 0,2541 11,03 C2 T3 06/12/2012 15:00 0,3442 14,52 

C2 T1 04/12/2012 08:45 0,2658 11,49 C2 T3 06/12/2012 16:00 0,3460 14,59 

C2 T1 04/12/2012 09:45 0,2790 12,01 C2 T3 06/12/2012 17:00 0,3481 14,67 

C2 T1 04/12/2012 10:45 0,2791 12,01 C2 T3 06/12/2012 18:00 0,3548 14,93 

C2 T1 04/12/2012 11:45 0,2830 12,16 C2 T3 06/12/2012 19:00 0,3475 14,65 

C2 T1 04/12/2012 12:45 0,2844 12,22 C2 T3 06/12/2012 20:00 0,3480 14,67 

C2 T1 04/12/2012 13:45 0,2790 12,01 C2 T3 06/12/2012 22:00 0,3450 14,55 

C2 T1 04/12/2012 14:45 0,2812 12,09 C2 T3 07/12/2012 00:00 0,3440 14,52 

C2 T1 04/12/2012 15:45 0,2822 12,13 C2 T3 07/12/2012 02:00 0,3430 14,48 

C2 T1 04/12/2012 16:45 0,2843 12,21 C2 T3 07/12/2012 04:00 0,3498 14,74 

C2 T1 04/12/2012 17:45 0,2877 12,34 C2 T3 07/12/2012 06:00 0,3508 14,77 

C2 T1 04/12/2012 18:45 0,2850 12,24 C2 T3 07/12/2012 08:00 0,3590 15,09 

C2 T1 04/12/2012 19:45 0,2798 12,04 C2 T3 07/12/2012 09:00 0,3540 14,90 

C2 T1 04/12/2012 21:45 0,2822 12,13 C2 T3 07/12/2012 10:00 0,3542 14,90 

C2 T1 04/12/2012 23:45 0,2820 12,12 C2 T3 07/12/2012 11:00 0,3529 14,86 

C2 T1 05/12/2012 01:45 0,2824 12,14 C2 T3 07/12/2012 12:00 0,3642 15,29 

C2 T1 05/12/2012 03:45 0,2840 12,20 C2 T3 07/12/2012 13:00 0,3560 14,97 

C2 T1 05/12/2012 05:45 0,2955 12,65 C2 T3 07/12/2012 14:00 0,3558 14,97 

C2 T1 05/12/2012 07:45 0,2843 12,21 C2 T3 07/12/2012 15:00 0,3563 14,98 

C2 T1 05/12/2012 08:45 0,2899 12,43 C2 T3 07/12/2012 16:00 0,3575 15,03 

C2 T1 05/12/2012 09:45 0,3047 13,00 C5 T4 05/12/2012 13:00 0,0153 0,86 

C2 T1 05/12/2012 10:45 0,3117 13,27 C5 T4 05/12/2012 14:00 0,1218 5,66 

C4 T2 03/12/2012 08:45 0,0110 0,64 C5 T4 05/12/2012 15:00 0,1828 8,18 
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C4 T2 03/12/2012 09:45 0,0233 1,26 C5 T4 05/12/2012 16:00 0,2108 9,31 

C4 T2 03/12/2012 10:45 0,0992 4,70 C5 T4 06/12/2012 17:00 0,2268 9,95 

C4 T2 03/12/2012 11:45 0,1438 6,58 C5 T4 06/12/2012 08:00 0,2873 12,33 

C4 T2 03/12/2012 12:45 0,1608 7,29 C5 T4 06/12/2012 09:00 0,2945 12,61 

C4 T2 03/12/2012 13:45 0,1770 7,95 C5 T4 06/12/2012 10:00 0,2970 12,71 

C4 T2 03/12/2012 14:45 0,1908 8,51 C5 T4 06/12/2012 11:00 0,2993 12,79 

C4 T2 03/12/2012 15:45 0,2075 9,18 C5 T4 06/12/2012 12:00 0,2960 12,67 

C4 T2 03/12/2012 16:45 0,2200 9,68 C5 T4 06/12/2012 13:00 0,2970 12,71 

C4 T2 04/12/2012 07:45 0,2510 10,91 C5 T4 06/12/2012 14:00 0,3022 12,91 

C4 T2 04/12/2012 08:45 0,2672 11,54 C5 T4 06/12/2012 15:00 0,3083 13,14 

C4 T2 04/12/2012 09:45 0,2780 11,97 C5 T4 07/12/2012 16:00 0,3143 13,37 

C4 T2 04/12/2012 10:45 0,2742 11,82 C5 T4 07/12/2012 17:00 0,3122 13,29 

C4 T2 04/12/2012 11:45 0,2771 11,93 C5 T4 07/12/2012 08:00 0,3245 13,77 

C4 T2 04/12/2012 12:45 0,2747 11,84 C5 T4 07/12/2012 09:00 0,3234 13,72 

C4 T2 04/12/2012 13:45 0,2780 11,97 C5 T4 07/12/2012 10:00 0,3258 13,82 

C4 T2 04/12/2012 14:45 0,2825 12,14 C5 T4 07/12/2012 11:00 0,3248 13,78 

C4 T2 04/12/2012 15:45 0,2822 12,13 C5 T4 07/12/2012 12:00 0,3315 14,04 

C4 T2 04/12/2012 16:45 0,2874 12,33 C5 T4 07/12/2012 13:00 0,3320 14,06 

C4 T2 05/12/2012 08:45 0,2880 12,36 C5 T4 07/12/2012 14:00 0,3300 13,98 

C4 T2 05/12/2012 09:45 0,3018 12,89 C5 T4 07/12/2012 15:00 0,3318 14,05 

C4 T2 05/12/2012 10:45 0,2982 12,75 C5 T4 07/12/2012 16:00 0,3324 14,07 

C2 T3 05/12/2012 13:00 0,2912 12,48 Alim. C1 T1 03/12/2012 - 0,3840 16,04 

C2 T3 05/12/2012 13:40 0,3330 14,09 Alim. C3 T2 03/12/2012 - 0,3812 15,93 

C2 T3 05/12/2012 14:00 0,3348 14,16 Alim. C2 T3 05/12/2012 - 0,3873 16,16 

C2 T3 05/12/2012 14:30 0,3365 14,23 Alim. C4 T4 05/12/2012 - 0,3874 16,17 

C2 T3 05/12/2012 15:00 0,3385 14,30 - - - - - 

(1) C = coluna; T = teste; 

(2) Valores calculados a partir das análises de UV254nm, através da equação de ajuste y = 38,173x0,9064, R² = 0,9715, onde y = COT (mg/L) 

e x = UV254nm (cm-1). 
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Dados calculados no terceiro experimento, Teste 1 (Colunas 1 e 2 em série) 

Data Horário 
Tempo (min) 
Operação em 

pequena escala 

Volume 
processado 

(L) 

Volumes 
de Leito(1) 

COT 
(mg/L) 

COT 
Ce/C0

(2) 

Tempo (d) 
Operação em 
larga escala 

t/R² (h/mm²) 

03/12/2012 08:45 23 0,0 28 1,61 0,10 0,39 34 

03/12/2012 09:45 60 0,2 100 4,00 0,25 1,39 121 
03/12/2012 10:45 60 0,5 172 6,18 0,39 2,40 209 
03/12/2012 11:45 60 0,7 245 7,71 0,48 3,41 297 

03/12/2012 12:45 60 1,0 317 8,24 0,51 4,42 385 
03/12/2012 13:45 60 1,2 389 8,88 0,55 5,43 472 
03/12/2012 14:45 60 1,5 461 9,13 0,57 6,43 560 

03/12/2012 15:45 60 1,7 534 9,72 0,61 7,44 648 
03/12/2012 16:45 60 2,0 606 10,08 0,63 8,45 736 
03/12/2012 17:45 60 2,2 678 9,85 0,61 9,46 823 

03/12/2012 18:45 60 2,5 751 9,60 0,60 10,46 911 
03/12/2012 19:45 60 2,7 823 9,82 0,61 11,47 999 
03/12/2012 21:45 120 3,2 967 10,20 0,64 13,49 1174 

03/12/2012 23:45 120 3,7 1112 10,43 0,65 15,50 1350 
04/12/2012 01:45 120 4,2 1257 10,69 0,67 17,52 1525 
04/12/2012 03:45 120 4,6 1401 10,87 0,68 19,53 1701 
04/12/2012 05:45 120 5,1 1546 11,65 0,73 21,55 1876 

04/12/2012 07:45 120 5,6 1690 11,03 0,69 23,57 2052 
04/12/2012 08:45 60 5,9 1763 11,49 0,72 24,57 2140 
04/12/2012 09:45 60 6,1 1835 12,01 0,75 25,58 2227 

04/12/2012 10:45 60 6,4 1907 12,01 0,75 26,59 2315 
04/12/2012 11:45 60 6,6 1980 12,16 0,76 27,60 2403 
04/12/2012 12:45 60 6,8 2052 12,22 0,76 28,60 2491 

04/12/2012 13:45 60 7,1 2124 12,01 0,75 29,61 2578 
04/12/2012 14:45 60 7,3 2196 12,09 0,75 30,62 2666 
04/12/2012 15:45 60 7,6 2269 12,13 0,76 31,63 2754 

04/12/2012 16:45 60 7,8 2341 12,21 0,76 32,64 2842 
04/12/2012 17:45 60 8,1 2413 12,34 0,77 33,64 2930 
04/12/2012 18:45 60 8,3 2486 12,24 0,76 34,65 3017 

04/12/2012 19:45 60 8,5 2558 12,04 0,75 35,66 3105 
04/12/2012 21:45 120 9,0 2702 12,13 0,76 37,67 3281 
04/12/2012 23:45 120 9,5 2847 12,12 0,76 39,69 3456 

05/12/2012 01:45 120 9,9 2992 12,14 0,76 41,71 3632 
05/12/2012 03:45 120 10,4 3136 12,20 0,76 43,72 3807 
05/12/2012 05:45 120 10,8 3281 12,65 0,79 45,74 3983 

05/12/2012 07:45 120 11,3 3425 12,21 0,76 47,75 4158 
05/12/2012 08:45 120 11,8 3570 12,43 0,78 49,77 4334 
05/12/2012 09:45 60 12,0 3642 13,00 0,81 50,78 4421 

05/12/2012 10:45 60 12,3 3714 13,27 0,83 51,78 4509 
(1) EBCTSC = 0,83 min (para duas colunas em série). 

(2) COT0 = 16,04 mg/L. 
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Dados calculados no terceiro experimento, Teste 2 (Colunas 3 e 4 em série) 

Data Horário 
Tempo (min) 
Operação em 

pequena escala 

Volume 
processado 

(L) 

Volumes 
de 

Leito(1) 

COT 
(mg/L) 

COT 
Ce/C0

(2) 

Tempo (d) 
Operação em 
larga escala 

03/12/2012 08:45(1) 23 0 28 0,64 0,04 0,39 

03/12/2012 09:45 60 0,2 100 1,26 0,08 1,39 
03/12/2012 10:45 60 0,5 172 4,70 0,30 2,40 
03/12/2012 11:45 60 0,7 245 6,58 0,41 3,41 

03/12/2012 12:45 60 1,0 317 7,29 0,46 4,42 
03/12/2012 13:45 60 1,3 389 7,95 0,50 5,43 
03/12/2012 14:45 60 1,5 461 8,51 0,53 6,43 

03/12/2012 15:45 60 1,8 534 9,18 0,58 7,44 
03/12/2012 16:45 60 2,0 606 9,68 0,61 8,45 
04/12/2012 07:45 900 6,0 1690 10,91 0,68 23,57 

04/12/2012 08:45 60 6,2 1763 11,54 0,72 24,57 
04/12/2012 09:45 60 6,5 1835 11,97 0,75 25,58 
04/12/2012 10:45 60 6,7 1907 11,82 0,74 26,59 

04/12/2012 11:45 60 7,0 1980 11,93 0,75 27,60 
04/12/2012 12:45 60 7,2 2052 11,84 0,74 28,60 
04/12/2012 13:45 60 7,5 2124 11,97 0,75 29,61 
04/12/2012 14:45 60 7,7 2196 12,14 0,76 30,62 

04/12/2012 15:45 60 8,0 2269 12,13 0,76 31,63 
04/12/2012 16:45 60 8,2 2341 12,33 0,77 32,64 
05/12/2012 08:45 960 12,1 3498 12,36 0,78 48,76 

05/12/2012 09:45 60 12,3 3570 12,89 0,81 49,77 
05/12/2012 10:45 60 12,6 3642 12,75 0,80 50,78 

(1) EBCTSC = 0,83 min (para duas colunas em série). 

(2) COT0 = 15,93 mg/L. 
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Dados calculados no terceiro experimento, Teste 3 (Coluna 2) 

Data Horário 
Tempo (min) 
Operação em 

pequena escala 

Volume 
processado 

(L) (1) 

Volumes 
de Leito(1,2) 

COT 
(mg/L) 

COT 
Ce/C0

(3) 

Tempo (d) 
Operação em 
larga escala(1) 

t/R² 
(h/mm²)(1) 

05/12/2012 13:00(1) 0 12,3 3714 12,48 0,77 51,78 4509 

05/12/2012 13:40 40 12,4 3812 14,09 0,87 52,46 4568 
05/12/2012 14:00 20 12,5 3861 14,16 0,88 52,79 4597 
05/12/2012 14:30 30 12,6 3934 14,23 0,88 53,30 4641 

05/12/2012 15:00 30 12,8 4007 14,30 0,89 53,80 4685 
05/12/2012 16:00 60 13,0 4153 14,41 0,89 54,81 4772 
05/12/2012 17:00 60 13,2 4300 14,36 0,89 55,81 4860 

05/12/2012 18:00 60 13,5 4446 14,46 0,89 56,82 4948 
05/12/2012 19:00 60 13,8 4593 14,32 0,89 57,83 5036 
05/12/2012 20:00 60 14,0 4739 14,32 0,89 58,84 5123 

05/12/2012 22:00 120 14,5 5032 14,09 0,87 60,85 5299 
06/12/2012 00:00 120 15,0 5324 14,12 0,87 62,87 5474 
06/12/2012 02:00 120 15,5 5617 14,03 0,87 64,89 5650 

06/12/2012 04:00 120 16,1 5910 14,02 0,87 66,90 5825 
06/12/2012 06:00 120 16,6 6202 14,41 0,89 68,92 6001 
06/12/2012 08:00 120 17,1 6495 14,38 0,89 70,93 6176 
06/12/2012 09:00 60 17,4 6641 14,47 0,90 71,94 6264 

06/12/2012 10:00 60 17,6 6788 14,40 0,89 72,95 6352 
06/12/2012 11:00 60 17,8 6934 14,46 0,89 73,96 6440 
06/12/2012 12:00 60 18,1 7080 14,40 0,89 74,96 6527 

06/12/2012 13:00 60 18,3 7227 14,43 0,89 75,97 6615 
06/12/2012 14:00 60 18,6 7373 14,40 0,89 76,98 6703 
06/12/2012 15:00 60 18,8 7519 14,52 0,90 77,99 6791 

06/12/2012 16:00 60 19,1 7666 14,59 0,90 78,99 6878 
06/12/2012 17:00 60 19,3 7812 14,67 0,91 80,00 6966 
06/12/2012 18:00 60 19,5 7958 14,93 0,92 81,01 7054 

06/12/2012 19:00 60 19,8 8105 14,65 0,91 82,02 7142 
06/12/2012 20:00 60 20,0 8251 14,67 0,91 83,03 7229 
06/12/2012 22:00 120 20,5 8544 14,55 0,90 85,04 7405 

07/12/2012 00:00 120 20,9 8836 14,52 0,90 87,06 7580 
07/12/2012 02:00 120 21,4 9129 14,48 0,90 89,07 7756 
07/12/2012 04:00 120 21,9 9422 14,74 0,91 91,09 7931 

07/12/2012 06:00 120 22,4 9714 14,77 0,91 93,10 8107 
07/12/2012 08:00 120 22,8 10007 15,09 0,93 95,12 8282 
07/12/2012 09:00 60 23,1 10153 14,90 0,92 96,13 8370 

07/12/2012 10:00 60 23,3 10300 14,90 0,92 97,13 8458 
07/12/2012 11:00 60 23,6 10446 14,86 0,92 98,14 8546 
07/12/2012 12:00 60 23,8 10593 15,29 0,95 99,15 8633 

07/12/2012 13:00 60 24,0 10739 14,97 0,93 100,16 8721 
07/12/2012 14:00 60 24,3 10885 14,97 0,93 101,17 8809 
07/12/2012 15:00 60 24,5 11032 14,98 0,93 102,17 8897 

07/12/2012 16:00 60 24,8 11178 15,03 0,93 103,18 8984 
(1) Continua a partir do último valor calculado para o Teste 1. 

(2) EBCTSC = 0,41 min (para apenas 1 coluna).  

(3) COT0 = 16,16 mg/L. 
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Dados calculados no terceiro experimento, Teste 4 (Colunas 4 e 5 em série) 

Data Horário 
Tempo (min) 
Operação em 

pequena escala 

Volume 
processado 

(L) (1) 

Volumes de 
Leito(1,2) COT (mg/L) 

COT 
Ce/C0

(3) 

Tempo (d) 
Operação em 
larga escala(1) 

05/12/2012 13:00(1) 0 12,6 3642 0,86 0,05 50,78 

05/12/2012 14:00 60 12,8 3714 5,66 0,35 51,78 
05/12/2012 15:00 60 13,0 3787 8,18 0,51 52,79 
05/12/2012 16:00 60 13,3 3859 9,31 0,58 53,80 

06/12/2012 17:00 60 13,5 3931 9,95 0,62 54,81 
06/12/2012 08:00 900 17,2 5016 12,33 0,76 69,92 
06/12/2012 09:00 60 17,5 5088 12,61 0,78 70,93 

06/12/2012 10:00 60 17,7 5160 12,71 0,79 71,94 
06/12/2012 11:00 60 18,0 5233 12,79 0,79 72,95 
06/12/2012 12:00 60 18,2 5305 12,67 0,78 73,96 

06/12/2012 13:00 60 18,4 5377 12,71 0,79 74,96 
06/12/2012 14:00 60 18,7 5449 12,91 0,80 75,97 
06/12/2012 15:00 60 18,9 5522 13,14 0,81 76,98 

07/12/2012 16:00 60 19,2 5594 13,37 0,83 77,99 
07/12/2012 17:00 60 19,5 5666 13,29 0,82 78,99 
07/12/2012 08:00 900 23,3 6751 13,77 0,85 94,11 
07/12/2012 09:00 60 23,6 6823 13,72 0,85 95,12 

07/12/2012 10:00 60 23,8 6895 13,82 0,85 96,13 
07/12/2012 11:00 60 24,1 6967 13,78 0,85 97,13 
07/12/2012 12:00 60 24,3 7040 14,04 0,87 98,14 

07/12/2012 13:00 60 24,6 7112 14,06 0,87 99,15 
07/12/2012 14:00 60 24,8 7184 13,98 0,86 100,16 
07/12/2012 15:00 60 25,1 7257 14,05 0,87 101,17 

07/12/2012 16:00 60 25,3 7329 14,07 0,87 102,17 
(1) Continua a partir do último valor calculado para o Teste 2. 

(2) EBCTSC = 0,83 min (para duas colunas em série). 

(3) COT0 = 16,17 mg/L. 
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ANEXO 7. DADOS DO 4º EXPERIMENTO RSSCT 

 

Dados coletados no quarto teste acelerado em coluna de pequena escala – Alimentação 

Data 
Alim. Col. 1  

UV254nm (cm-1) 
Alim. Col. 1 
COT (mg/L) 

Alim. Col. 2  
UV254nm (cm-1) 

Alim. Col. 2 
COT (mg/L) 

Alim. Col. 3 
UV254nm (cm-1) 

Alim. Col. 3 
COT (mg/L) 

22/10/2012(1) 0,4875 22,31 0,4930 23,16 0,4832 23,13 

23/10/2012(1) 0,4916 30,30 0,5010 29,98 0,4974 37,46(3) 
24/10/2012(2) - - 0,4927 24,36 0,4905 23,74 
25/10/2012(2) - - - - 0,4916 24,28 
(1) Amostra coletada no período da manhã. 

(2) Amostra coletada no período da tarde. 

(3) Erro experimental. 

 

Dados coletados no quarto experimento, Coluna 1 (EBCTLC = 10 min.) 

Data Horário 
Tempo 
(min) 

Volume 
(mL) 

Vazão 
(mL/min) 

Coluna 1 
Abs. a 

254nm (cm-1) 

Coluna 1 
COT (mg/L) 

22/10/2012 08:15(1) 0 0 0 - - 

22/10/2012 09:00 45 300 6,67 0,1816 12,13 
22/10/2012 10:00 60 375 6,25 0,2880 15,85 
22/10/2012 11:00 60 390 6,50 0,3238 16,92 

22/10/2012 12:00 60 390 6,50 0,3488 18,23 
22/10/2012 13:00 60 410 6,83 0,3740 19,36 
22/10/2012 14:00 60 410 6,83 0,3882 19,84 

22/10/2012 15:00 60 415 6,92 0,3982 21,45 
22/10/2012 16:00 60 415 6,92 0,4038 20,42 
22/10/2012 17:00 60 410 6,83 0,4115 20,01 

22/10/2012 18:00 60 

5830(2) 6,48 

0,4245 32,85 
22/10/2012 19:00 60 0,4400 32,94 
22/10/2012 20:00 60 0,4296 32,07 

22/10/2012 22:00 120 0,4135 34,26 
23/10/2012 00:00 120 0,4210 35,62 
23/10/2012 02:00 120 0,4199 21,54 

23/10/2012 04:00 120 0,4484 36,59 
23/10/2012 06:00 120 0,4266 32,93 
23/10/2012 08:00 120 0,4335 44,18 

23/10/2012 09:00 60 410 6,83 0,4440 34,79 
23/10/2012 10:00 60 415 6,92 0,4418 32,68 
23/10/2012 11:00 60 415 6,92 0,4422 36,3 

23/10/2012 12:00 60 415 6,92 0,4402 29,82 
23/10/2012 13:00 60 415 6,92 0,4422 34,82 
23/10/2012 14:00 60 415 6,92 0,4428 35,5 

23/10/2012 15:00 60 415 6,92 0,4677 29,46 
23/10/2012 16:00 60 415 6,92 0,4660 33,49 
(1) Início do teste. 

(2) Volume coletado no período da noite (18h às 8h). Para calcular o volume entre amostragens nesse 

período, deve-se multiplicar o tempo do intervalo pela vazão média do período.  
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Dados coletados no quarto experimento, Coluna 2 (EBCTLC = 20 min.) 

Data Horário 
Tempo 
(min) 

Volume 
(mL) 

Vazão 
(mL/min) 

Coluna 2        
Abs. a 254nm 

(cm-1) 

Coluna 2 
COT 

(mg/L) 

22/10/2012 08:15(1) 0 0 0 - - 

22/10/2012 09:00 45 325 7,22 0,0273 4,95 
22/10/2012 10:00 60 325 5,42 0,1228 9,14 
22/10/2012 12:00 120 840 7,00 0,2544 13,98 

22/10/2012 14:00 120 805 6,71 0,3012 15,79 
22/10/2012 16:00 120 800 6,67 0,3300 17,28 
23/10/2012 8:00 960 6510 6,78 0,3705 26,09 

23/10/2012 10:00 120 810 6,75 0,3892 25,43 
23/10/2012 12:00 120 800 6,67 0,3925 28,66 
23/10/2012 14:00 120 805 6,71 0,3983 31,66 

23/10/2012 16:00 120 810 6,75 0,4244 25,68 
23/10/2012 21:00 300 

6990(2) 7,28 

0,4136 37,03 
23/10/2012 22:00 60 0,4191 40,96 

23/10/2012 23:00 60 0,4159 55,71 
24/10/2012 0:00 60 0,4312 36,85 
24/10/2012 1:00 60 0,4159 37,64 
24/10/2012 8:00 420 0,4240 22,96 

24/10/2012 9:00 60 415 6,92 0,4165 22,14 
24/10/2012 10:00 60 415 6,92 0,4198 27,06 
24/10/2012 11:00 60 355 5,92 0,4211 24,35 

24/10/2012 12:00 60 370 6,17 0,4240 22,04 
24/10/2012 13:00 60 370 6,17 0,4219 24,57 
24/10/2012 14:00 60 365 6,08 0,4255 25,88 

24/10/2012 15:00 60 365 6,08 0,4193 29,85 
24/10/2012 16:00 60 370 6,17 0,4299 31,62 
24/10/2012 17:00 60 370 6,17 0,4203 23,94 
(1) Início do teste. 

(2) Volume coletado no período da noite (21h às 8h). Para calcular o volume entre amostragens nesse 

período, deve-se multiplicar o tempo do intervalo pela vazão média do período.  
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Dados coletados no quarto experimento, Coluna 3 (EBCTLC = 30 min.) 

Data Horário Tempo (min) Volume (mL) 
Vazão 

(mL/min) 
Coluna 3             

Abs. a 254nm (cm-1) 
Coluna 3 COT 

(mg/L) 

22/10/2012 08:15(1) 0 0 0 - - 
22/10/2012 09:00 45 310 6,89 0,0210 3,50 
22/10/2012 10:00 60 395 6,58 0,0372 6,28 

22/10/2012 12:00 120 810 6,75 0,1738 11,40 
22/10/2012 14:00 120 825 6,88 0,2418 14,04 
22/10/2012 16:00 120 825 6,88 0,2725 15,48 

23/10/2012 08:00 960 7200 7,50 0,3433 20,55 
23/10/2012 10:00 120 780 6,50 0,3510 38,65 
23/10/2012 12:00 120 795 6,63 0,3592 28,77 

23/10/2012 14:00 120 800 6,67 0,3635 22,13 
23/10/2012 16:00 120 800 6,67 0,3800 24,75 
24/10/2012 08:00 960 6960 7,25 0,3942 34,22 

24/10/2012 10:00 120 850 7,08 0,3936 27,07 
24/10/2012 12:00 120 800 6,67 0,3940 26,97 
24/10/2012 14:00 120 810 6,75 0,3925 22,99 

24/10/2012 16:00 120 810 6,75 0,3961 29,84 
24/10/2012 17:00 60 380 6,33 0,3921 27,25 
24/10/2012 18:00 60 

7000(2) 7,78 

0,4098 28,04 
24/10/2012 19:00 60 0,4082 30,4 

24/10/2012 20:00 60 0,4074 27,18 
24/10/2012 22:00 120 0,4097 26,06 
25/10/2012 00:00 120 0,4103 29,44 

25/10/2012 02:00 120 0,4164 26,55 
25/10/2012 04:00 120 0,4093 27,89 
25/10/2012 06:00 120 0,4176 27,62 

25/10/2012 08:00 120 0,4088 27,93 
25/10/2012 09:00 60 395 6,58 0,4337 24,82 
25/10/2012 10:00 60 390 6,50 0,4362 29,85 

25/10/2012 11:00 60 390 6,50 0,4399 24,84 
25/10/2012 12:00 60 390 6,50 0,4468 33,04 
25/10/2012 13:00 60 390 6,50 0,4494 22,61 

25/10/2012 14:00 60 390 6,50 0,4529 82,34 
25/10/2012 15:00 60 390 6,50 0,4485 29,37 
25/10/2012 16:00 60 395 6,58 0,4576 25,12 

25/10/2012 17:00 60 390 6,50 0,4525 22,4 
25/10/2012 18:00 60 

6750(2) 7,50 

0,4597 25,4 
25/10/2012 19:00 60 0,4531 36,37 

25/10/2012 20:00 60 0,4501 51,15 
25/10/2012 22:00 120 0,4503 28,59 
26/10/2012 00:00 120 0,4474 38,21 

26/10/2012 02:00 120 0,4465 22,97 
26/10/2012 04:00 120 0,4454 22,18 
26/10/2012 06:00 120 0,4567 26,18 

26/10/2012 08:00 120 0,4485 22,37 
26/10/2012 09:00 60 390 6,50 0,4515 22,36 
26/10/2012 10:00 60 390 6,50 0,4318 20,80 

26/10/2012 11:00 60 395 6,58 0,4378 24,13 
26/10/2012 12:00 60 390 6,50 0,4344 21,25 
26/10/2012 13:00 60 390 6,50 0,4449 22,45 

26/10/2012 14:00 60 390 6,50 0,4390 23,04 
26/10/2012 15:00 60 390 6,50 0,4350 21,67 
26/10/2012 16:00 60 395 6,58 0,4360 22,04 

(1) Início do teste. 

(2) Volume coletado no período da noite (18h às 8h). Para calcular o volume entre amostragens nesse período, deve-se 

multiplicar o tempo do intervalo pela vazão média do período. 
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Relação entre Absorbância a 254 nm e Concentração de COT 

Ponto de análise Data Horário Abs. a 254nm (cm-1) COT(1) (mg/L) 

Coluna 1 22/10/2012 9:00 0,1816 12,13 

Coluna 1 22/10/2012 10:00 0,2880 15,85 

Coluna 1 22/10/2012 11:00 0,3238 16,92 

Coluna 1 22/10/2012 12:00 0,3488 18,23 

Coluna 1 22/10/2012 13:00 0,3740 19,36 

Coluna 1 22/10/2012 14:00 0,3882 19,84 

Coluna 1 22/10/2012 16:00 0,4038 20,42 

Coluna 1 22/10/2012 17:00 0,4115 20,01 

Coluna 1 23/10/2012 2:00 0,4199 21,54 

Coluna 2 22/10/2012 09:00 0,0273 4,95 

Coluna 2 22/10/2012 10:00 0,1228 9,14 

Coluna 2 22/10/2012 12:00 0,2544 13,98 

Coluna 2 22/10/2012 14:00 0,3012 15,79 

Coluna 2 22/10/2012 16:00 0,3300 17,28 

Coluna 2 24/10/2012 12:00 0,4240 22,04 

Coluna 3 22/10/2012 09:00 0,0210 3,50 

Coluna 3 22/10/2012 10:00 0,0372 6,28 

Coluna 3 22/10/2012 12:00 0,1738 11,40 

Coluna 3 22/10/2012 14:00 0,2418 14,04 

Coluna 3 22/10/2012 16:00 0,2725 15,48 

Coluna 3 25/10/2012 9:00 0,4337 24,82 

Coluna 3 25/10/2012 11:00 0,4399 24,84 

Coluna 3 25/10/2012 16:00 0,4576 25,12 

Coluna 3 25/10/2012 18:00 0,4597 25,40 

Coluna 3 26/10/2012 11:00 0,4378 24,13 

ALIM. C2 22/10/2012 Manhã 0,4930 23,16 

ALIM. C2 23/10/2012 Manhã 0,5010 29,98 
(1) Valores obtidos através de análise das amostras. Apenas as análises de COT consideradas nesta tabela foram utilizadas para obtenção da 

equação de ajuste, pois as demais análises não apresentaram um bom ajuste. Muitos pontos foram descartados em função do problema 

apresentado no equipamento de análise de COT. Como houve necessidade de congelar as amostras, enquanto se aguardava o reparo do 

equipamento, as análises de COT foram feitas tardiamente, o que certamente prejudicou a qualidade dos resultados obtidos. 
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Gráfico da relação entre o COT e as medidas de absorbância de UV a 254nm 

 

Cálculo da Concentração de COT 

Ponto de 
análise Data Horário 

Abs. a 
254nm 
(cm-1) 

COT(1) 
(mg/L) 

Ponto de 
análise Data Horário 

Abs. a 
254nm 
(cm-1) 

COT(1) 
(mg/L) 

Coluna 1 22/10/2012 09:00 0,1816 11,40 Coluna 3 23/10/2012 08:00 0,3433 18,81 

Coluna 1 22/10/2012 10:00 0,2880 16,27 Coluna 3 23/10/2012 10:00 0,3510 19,16 

Coluna 1 22/10/2012 11:00 0,3238 17,91 Coluna 3 23/10/2012 12:00 0,3592 19,53 

Coluna 1 22/10/2012 12:00 0,3488 19,06 Coluna 3 23/10/2012 14:00 0,3635 19,73 

Coluna 1 22/10/2012 13:00 0,3740 20,21 Coluna 3 23/10/2012 16:00 0,3800 20,49 

Coluna 1 22/10/2012 14:00 0,3882 20,86 Coluna 3 24/10/2012 08:00 0,3942 21,14 

Coluna 1 22/10/2012 15:00 0,3982 21,32 Coluna 3 24/10/2012 10:00 0,3936 21,11 

Coluna 1 22/10/2012 16:00 0,4038 21,58 Coluna 3 24/10/2012 12:00 0,3940 21,13 

Coluna 1 22/10/2012 17:00 0,4115 21,93 Coluna 3 24/10/2012 14:00 0,3925 21,06 

Coluna 1 22/10/2012 18:00 0,4245 22,52 Coluna 3 24/10/2012 16:00 0,3961 21,22 

Coluna 1 22/10/2012 19:00 0,4400 23,23 Coluna 3 24/10/2012 17:00 0,3921 21,04 

Coluna 1 22/10/2012 20:00 0,4296 22,76 Coluna 3 24/10/2012 18:00 0,4098 21,85 

Coluna 1 22/10/2012 22:00 0,4135 22,02 Coluna 3 24/10/2012 19:00 0,4082 21,78 

Coluna 1 23/10/2012 00:00 0,4210 22,36 Coluna 3 24/10/2012 20:00 0,4074 21,74 

Coluna 1 23/10/2012 02:00 0,4199 22,31 Coluna 3 24/10/2012 22:00 0,4097 21,85 

Coluna 1 23/10/2012 04:00 0,4484 23,62 Coluna 3 24/10/2012 00:00 0,4103 21,87 

Coluna 1 23/10/2012 06:00 0,4266 22,62 Coluna 3 24/10/2012 02:00 0,4164 22,15 

Coluna 1 23/10/2012 8:00 0,4335 22,94 Coluna 3 24/10/2012 04:00 0,4093 21,83 

Coluna 1 23/10/2012 09:00 0,4440 23,42 Coluna 3 24/10/2012 06:00 0,4176 22,21 

Coluna 1 23/10/2012 10:00 0,4418 23,32 Coluna 3 25/10/2012 08:00 0,4088 21,81 

y = 45,796x + 3,0828
R² = 0,9594

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000

C
O

T
 (m

g/
L)

Absorbância a 254 nm (cm-1)

Relação COT vs. UV254nm

Relação UV254 x COT

Linear (Relação UV254 x COT)



215 
 

 
 

Coluna 1 23/10/2012 11:00 0,4422 23,34 Coluna 3 25/10/2012 09:00 0,4337 22,95 

Coluna 1 23/10/2012 12:00 0,4402 23,24 Coluna 3 25/10/2012 10:00 0,4362 23,06 

Coluna 1 23/10/2012 13:00 0,4422 23,34 Coluna 3 25/10/2012 11:00 0,4399 23,23 

Coluna 1 23/10/2012 14:00 0,4428 23,36 Coluna 3 25/10/2012 12:00 0,4468 23,55 

Coluna 1 23/10/2012 15:00 0,4677 24,50 Coluna 3 25/10/2012 13:00 0,4494 23,67 

Coluna 1 23/10/2012 16:00 0,4660 24,43 Coluna 3 25/10/2012 14:00 0,4529 23,83 

Coluna 2 22/10/2012 09:00 0,0273 4,33 Coluna 3 25/10/2012 15:00 0,4485 23,62 

Coluna 2 22/10/2012 10:00 0,1228 8,71 Coluna 3 25/10/2012 16:00 0,4576 24,04 

Coluna 2 22/10/2012 12:00 0,2544 14,73 Coluna 3 25/10/2012 17:00 0,4525 23,81 

Coluna 2 22/10/2012 14:00 0,3012 16,88 Coluna 3 25/10/2012 18:00 0,4597 24,14 

Coluna 2 22/10/2012 16:00 0,3300 18,20 Coluna 3 25/10/2012 19:00 0,4531 23,83 

Coluna 2 23/10/2012 08:00 0,3705 20,05 Coluna 3 25/10/2012 20:00 0,4501 23,70 

Coluna 2 23/10/2012 10:00 0,3892 20,91 Coluna 3 25/10/2012 22:00 0,4503 23,71 

Coluna 2 23/10/2012 12:00 0,3925 21,06 Coluna 3 26/10/2012 00:00 0,4474 23,57 

Coluna 2 23/10/2012 14:00 0,3983 21,32 Coluna 3 26/10/2012 02:00 0,4465 23,53 

Coluna 2 23/10/2012 16:00 0,4244 22,52 Coluna 3 26/10/2012 04:00 0,4454 23,48 

Coluna 2 23/10/2012 21:00 0,4136 22,03 Coluna 3 26/10/2012 06:00 0,4567 24,00 

Coluna 2 23/10/2012 22:00 0,4191 22,28 Coluna 3 26/10/2012 08:00 0,4485 23,62 

Coluna 2 23/10/2012 23:00 0,4159 22,13 Coluna 3 26/10/2012 09:00 0,4515 23,76 

Coluna 2 23/10/2012 00:00 0,4312 22,83 Coluna 3 26/10/2012 10:00 0,4318 22,86 

Coluna 2 23/10/2012 01:00 0,4159 22,13 Coluna 3 26/10/2012 11:00 0,4378 23,13 

Coluna 2 24/10/2012 08:00 0,4240 22,50 Coluna 3 26/10/2012 12:00 0,4344 22,98 

Coluna 2 24/10/2012 09:00 0,4165 22,16 Coluna 3 26/10/2012 13:00 0,4449 23,46 

Coluna 2 24/10/2012 10:00 0,4198 22,31 Coluna 3 26/10/2012 14:00 0,4390 23,19 

Coluna 2 24/10/2012 11:00 0,4211 22,37 Coluna 3 26/10/2012 15:00 0,4350 23,01 

Coluna 2 24/10/2012 12:00 0,4240 22,50 Coluna 3 26/10/2012 16:00 0,4360 23,05 

Coluna 2 24/10/2012 13:00 0,4219 22,41 Alim. C1 22/10/2012 Manhã 0,4875 25,41 

Coluna 2 24/10/2012 14:00 0,4255 22,57 Alim. C1 23/10/2012 Manhã 0,4916 25,60 

Coluna 2 24/10/2012 15:00 0,4193 22,29 Alim. C2 22/10/2012 Manhã 0,4930 25,66 

Coluna 2 24/10/2012 16:00 0,4299 22,77 Alim. C2 23/10/2012 Manhã 0,5010 26,03 

Coluna 2 24/10/2012 17:00 0,4203 22,33 Alim. C2 24/10/2012 Tarde 0,4927 25,65 

Coluna 3 22/10/2012 09:00 0,0210 4,04 Alim. C3 22/10/2012 Manhã 0,4832 25,21 

Coluna 3 22/10/2012 10:00 0,0372 4,79 Alim. C3 23/10/2012 Manhã 0,4974 25,86 

Coluna 3 22/10/2012 12:00 0,1738 11,04 Alim. C3 24/10/2012 Tarde 0,4905 25,55 

Coluna 3 22/10/2012 14:00 0,2418 14,16 Alim. C3 25/10/2012 Tarde 0,4916 25,60 

Coluna 3 22/10/2012 16:00 0,2725 15,56 - - - - - 

(1) Valores calculados a partir das análises de UV254nm, através da equação de ajuste y = 45, 796x + 3,0828,  R² = 0,9594, onde y = COT (mg/L) 

e x = UV254nm (cm-1). 
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Dados calculados no quarto experimento, Coluna 1 (EBCTLC = 10 min.) 

Data Horário 
Volume 

processado 
(mL) 

Volumes de 
Leito(1) 

COT 
(mg/L) 

COT0 
(mg/L) 

COT 
Ce/C0 

Tempo (d) 
Operação 
em larga 

escala 

SUVA254   
(L.mg-1.m-1) 

22/10/2012 08:15(2) 0 0 - - - 0 - 
22/10/2012 09:00 300 115 11,40 25,41 0,45 0,8 1,59 

22/10/2012 10:00 375 260 16,27 25,41 0,64 1,8 1,77 
22/10/2012 11:00 390 410 17,91 25,41 0,70 2,8 1,81 
22/10/2012 12:00 390 560 19,06 25,41 0,75 3,8 1,83 

22/10/2012 13:00 410 717 20,21 25,41 0,80 4,8 1,85 
22/10/2012 14:00 410 875 20,86 25,41 0,82 5,8 1,86 
22/10/2012 15:00 415 1035 21,32 25,41 0,84 6,8 1,87 

22/10/2012 16:00 415 1194 21,58 25,41 0,85 7,8 1,87 
22/10/2012 17:00 410 1352 21,93 25,41 0,86 8,8 1,88 
22/10/2012 18:00 388,7 1501 22,52 25,41 0,89 9,8 1,88 

22/10/2012 19:00 388,7 1651 23,23 25,41 0,91 10,8 1,89 
22/10/2012 20:00 388,7 1800 22,76 25,41 0,90 11,8 1,89 
22/10/2012 22:00 777,3 2099 22,02 25,41 0,87 13,9 1,88 
23/10/2012 00:00 777,3 2398 22,36 25,41 0,88 15,9 1,88 

23/10/2012 02:00 777,3 2697 22,31 25,41 0,88 17,9 1,88 
23/10/2012 04:00 777,3 2996 23,62 25,41 0,93 19,9 1,90 
23/10/2012 06:00 777,3 3295 22,62 25,41 0,89 21,9 1,89 

23/10/2012 08:00 777,3 3594 22,94 25,41 0,90 23,9 1,89 
23/10/2012 09:00 410 3752 23,42 25,60 0,91 24,9 1,90 
23/10/2012 10:00 415 3912 23,32 25,60 0,91 26,0 1,89 

23/10/2012 11:00 415 4071 23,34 25,60 0,91 27,0 1,89 
23/10/2012 12:00 415 4231 23,24 25,60 0,91 28,0 1,89 
23/10/2012 13:00 415 4390 23,34 25,60 0,91 29,0 1,89 

23/10/2012 14:00 415 4550 23,36 25,60 0,91 30,0 1,90 
23/10/2012 15:00 415 4710 24,50 25,60 0,96 31,0 1,91 
23/10/2012 16:00 415 4869 24,43 25,60 0,95 32,0 1,91 

(1) Volume do leito de carvão = 2,6 mL 

(2) Início do teste. 
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Dados calculados no quarto experimento, Coluna 2 (EBCTLC = 20 min.) 

Data Horário 
Volume 

processado 
(mL) 

Volumes de 
Leito(1) 

COT 
(mg/L) 

COT0 
(mg/L) 

COT 
Ce/C0 

Tempo (d) 
Operação 
em larga 

escala 

SUVA254   
(L.mg-1.m-1) 

22/10/2012 08:15(2) 0 0 - - - 0 - 
22/10/2012 09:00 325 64 4,33 25,66 0,17 0,8 0,63 

22/10/2012 10:00 325 127 8,71 25,66 0,34 1,8 1,41 
22/10/2012 12:00 840 292 14,73 25,66 0,57 3,8 1,73 
22/10/2012 14:00 805 450 16,88 25,66 0,66 5,8 1,78 

22/10/2012 16:00 800 607 18,20 25,66 0,71 7,8 1,81 
23/10/2012 08:00 6510 1883 20,05 25,66 0,78 23,9 1,85 
23/10/2012 10:00 810 2042 20,91 26,03 0,80 26,0 1,86 

23/10/2012 12:00 800 2199 21,06 26,03 0,81 28,0 1,86 
23/10/2012 14:00 805 2357 21,32 26,03 0,82 30,0 1,87 
23/10/2012 16:00 810 2516 22,52 26,03 0,87 32,0 1,88 

23/10/2012 21:00 2184,4 2944 22,03 26,03 0,85 37,0 1,88 
23/10/2012 22:00 436,9 3030 22,28 26,03 0,86 38,0 1,88 
23/10/2012 23:00 436,9 3115 22,13 26,03 0,85 39,1 1,88 
23/10/2012 00:00 436,9 3201 22,83 26,03 0,88 40,1 1,89 

23/10/2012 01:00 436,9 3287 22,13 26,03 0,85 41,1 1,88 
24/10/2012 08:00 3058,1 3886 22,50 26,03 0,86 48,1 1,88 
24/10/2012 09:00 415 3968 22,16 26,03 0,85 49,1 1,88 

24/10/2012 10:00 415 4049 22,31 26,03 0,86 50,1 1,88 
24/10/2012 11:00 355 4119 22,37 26,03 0,86 51,1 1,88 
24/10/2012 12:00 370 4191 22,50 26,03 0,86 52,2 1,88 

24/10/2012 13:00 370 4264 22,41 25,65 0,87 53,2 1,88 
24/10/2012 14:00 365 4335 22,57 25,65 0,88 54,2 1,89 
24/10/2012 15:00 365 4407 22,29 25,65 0,87 55,2 1,88 

24/10/2012 16:00 370 4479 22,77 25,65 0,89 56,2 1,89 
24/10/2012 17:00 370 4552 22,33 25,65 0,87 57,2 1,88 

(1) Volume do leito de carvão = 5,1 mL. 

(2) Início do teste. 
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Dados calculados no quarto experimento, Coluna 3 (EBCTLC = 30 min.) 

Data Horário 
Volume 

processado 
(mL) 

Volumes de 
Leito(1) 

COT 
(mg/L) 

COT0 
(mg/L) 

COT 
Ce/C0 

Tempo (d) 
Operação 
em larga 

escala 

SUVA254   
(L.mg-1.m-1) 

22/10/2012 08:15(2) 0 0 - - - 0 - 
22/10/2012 09:00 310 40 4,04 25,21 0,16 0,8 0,52 

22/10/2012 10:00 395 92 4,79 25,21 0,19 1,8 0,78 
22/10/2012 12:00 810 197 11,04 25,21 0,44 3,8 1,57 
22/10/2012 14:00 825 304 14,16 25,21 0,56 5,8 1,71 

22/10/2012 16:00 825 411 15,56 25,21 0,62 7,8 1,75 
23/10/2012 08:00 7200 1346 18,81 25,21 0,75 23,9 1,83 
23/10/2012 10:00 780 1447 19,16 25,86 0,74 26,0 1,83 

23/10/2012 12:00 795 1551 19,53 25,86 0,76 28,0 1,84 
23/10/2012 14:00 800 1655 19,73 25,86 0,76 30,0 1,84 
23/10/2012 16:00 800 1758 20,49 25,86 0,79 32,0 1,85 

24/10/2012 08:00 6960 2662 21,14 25,86 0,82 48,1 1,86 
24/10/2012 10:00 850 2773 21,11 25,86 0,82 50,1 1,86 
24/10/2012 12:00 800 2877 21,13 25,86 0,82 52,2 1,86 
24/10/2012 14:00 810 2982 21,06 25,55 0,82 54,2 1,86 

24/10/2012 16:00 810 3087 21,22 25,55 0,83 56,2 1,87 
24/10/2012 17:00 380 3136 21,04 25,55 0,82 57,2 1,86 
24/10/2012 18:00 466,7 3197 21,85 25,55 0,86 58,2 1,88 

24/10/2012 19:00 466,7 3258 21,78 25,55 0,85 59,2 1,87 
24/10/2012 20:00 466,7 3318 21,74 25,55 0,85 60,2 1,87 
24/10/2012 22:00 933,3 3439 21,85 25,55 0,86 62,2 1,88 

24/10/2012 00:00 933,3 3561 21,87 25,55 0,86 64,2 1,88 
24/10/2012 02:00 933,3 3682 22,15 25,55 0,87 66,3 1,88 
24/10/2012 04:00 933,3 3803 21,83 25,55 0,85 68,3 1,88 

24/10/2012 06:00 933,3 3924 22,21 25,55 0,87 70,3 1,88 
25/10/2012 08:00 933,3 4045 21,81 25,55 0,85 72,3 1,87 
25/10/2012 09:00 395 4097 22,95 25,55 0,90 73,3 1,89 

25/10/2012 10:00 390 4147 23,06 25,55 0,90 74,3 1,89 
25/10/2012 11:00 390 4198 23,23 25,55 0,91 75,3 1,89 
25/10/2012 12:00 390 4249 23,55 25,55 0,92 76,3 1,90 

25/10/2012 13:00 390 4299 23,67 25,60 0,92 77,3 1,90 
25/10/2012 14:00 390 4350 23,83 25,60 0,93 78,4 1,90 
25/10/2012 15:00 390 4401 23,62 25,60 0,92 79,4 1,90 

25/10/2012 16:00 395 4452 24,04 25,60 0,94 80,4 1,90 
25/10/2012 17:00 390 4503 23,81 25,60 0,93 81,4 1,90 
25/10/2012 18:00 450,0 4561 24,14 25,60 0,94 82,4 1,90 

25/10/2012 19:00 450,0 4619 23,83 25,60 0,93 83,4 1,90 
25/10/2012 20:00 450,0 4678 23,70 25,60 0,93 84,4 1,90 
25/10/2012 22:00 900,0 4795 23,71 25,60 0,93 86,4 1,90 

26/10/2012 00:00 900,0 4912 23,57 25,60 0,92 88,4 1,90 
26/10/2012 02:00 900,0 5029 23,53 25,60 0,92 90,4 1,90 
26/10/2012 04:00 900,0 5145 23,48 25,60 0,92 92,5 1,90 

26/10/2012 06:00 900,0 5262 24,00 25,60 0,94 94,5 1,90 
26/10/2012 08:00 900,0 5379 23,62 25,60 0,92 96,5 1,90 
26/10/2012 09:00 390 5430 23,76 25,60 0,93 97,5 1,90 

26/10/2012 10:00 390 5481 22,86 25,60 0,89 98,5 1,89 
26/10/2012 11:00 395 5532 23,13 25,60 0,90 99,5 1,89 
26/10/2012 12:00 390 5582 22,98 25,60 0,90 100,5 1,89 

26/10/2012 13:00 390 5633 23,46 25,60 0,92 101,5 1,90 
26/10/2012 14:00 390 5684 23,19 25,60 0,91 102,5 1,89 
26/10/2012 15:00 390 5734 23,01 25,60 0,90 103,6 1,89 

26/10/2012 16:00 395 5786 23,05 25,60 0,90 104,6 1,89 
(1) Volume do leito de carvão = 7,7 mL. 

(2) Início do teste. 
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ANEXO 8. DADOS DO 5º EXPERIMENTO RSSCT 

 

Dados coletados no quinto teste acelerado em coluna de pequena escala – Alimentação 

Data 
Alim. Col. 1  

UV254nm (cm-1) 
Alim. Col. 1 
COT (mg/L) 

Alim. Col. 2  
UV254nm (cm-1) 

Alim. Col. 2 
COT (mg/L) 

Alim. Col. 3 
UV254nm (cm-1) 

Alim. Col. 3 
COT (mg/L) 

05/11/2012 0,3513 13,68 0,3535 13,9 0,3468 13,98 

06/11/2012 - - 0,3541 14,51 0,3529 14,37 
08/11/2012 - - - - 0,3535 14,44 

 

Dados coletados no quinto experimento, Coluna 1 (EBCTLC = 10 min.) 

Data Horário 
Tempo 
(min) 

Volume 
(mL) 

Vazão 
(mL/min) 

Coluna 1 
Abs. a 

254nm (cm-1) 

Coluna 1 
COT (mg/L) 

05/11/2012 10:00(1) 0 0 0,00 0,1305 6,01 
05/11/2012 11:00 60 380 6,33 0,2002 8,36 

05/11/2012 12:00 60 380 6,33 0,2267 9,61 
05/11/2012 13:00 60 380 6,33 0,2423 10,31 
05/11/2012 14:00 60 380 6,33 0,2503 11,08 

05/11/2012 15:00 60 380 6,33 0,2608 11,15 
05/11/2012 16:00 60 380 6,33 0,2648 11,37 
05/11/2012 17:00 60 380 6,33 0,2886 16,09 

05/11/2012 18:00 60 

5660(2) 6,29 

0,2726 11,08 
05/11/2012 19:00 60 0,2830 11,56 
05/11/2012 20:00 60 0,2800 11,20 

05/11/2012 22:00 120 0,2828 11,04 
05/11/2012 00:00 120 0,2860 11,70 
06/11/2012 02:00 120 0,2872 11,51 

06/11/2012 04:00 120 0,2928 11,76 
06/11/2012 06:00 120 0,2740 11,84 
06/11/2012 08:00 120 0,6068(3) 14,44 

06/11/2012 09:00 60 380 6,33 0,3120 12,14 
06/11/2012 10:00 60 380 6,33 0,3080 12,01 
06/11/2012 11:00 60 380 6,33 0,3120 12,19 

06/11/2012 12:00 60 380 6,33 0,3102 12,06 
06/11/2012 13:00 60 380 6,33 0,3100 12,29 
06/11/2012 14:00 60 380 6,33 0,3122 12,19 

06/11/2012 15:00 60 380 6,33 0,3092 10,69 
06/11/2012 16:00 60 385 6,42 0,3116 12,71 
(1) Início do teste às 8h15min. A operação foi interrompida às 8h30min por falta de energia elétrica no 

laboratório, somente retornando à operação às 9h30min. A primeira coleta foi feita às 10h, após 45 

minutos de operação para deslocar a água deionizada contida na coluna. 

(2) Volume coletado no período da noite (18h às 8h). Para calcular o volume entre amostragens nesse 

período, deve-se multiplicar o tempo do intervalo pela vazão média do período.  

(3) Ocorreu contaminação da amostra. 
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Dados coletados no quinto experimento, Coluna 2 (EBCTLC = 20 min.) 

Data Horário 
Tempo 
(min) 

Volume 
(mL) 

Vazão 
(mL/min) 

Coluna 2  
Abs. a 254nm 

(cm-1) 

Coluna 2 
COT 

(mg/L) 

05/11/2012 10:00(1) 0 0 0,00 0,0050 1,94 
05/11/2012 11:00 60 370 6,17 0,0895 5,18 
05/11/2012 12:00 60 380 6,33 0,1355 6,70 

05/11/2012 14:00 120 725 6,04 0,1780 8,07 
05/11/2012 16:00 120 690 5,75 0,2028 8,99 
06/11/2012 08:00 960 5850 6,09 0,2642 10,21 

06/11/2012 10:00 120 745 6,21 0,2680 10,40 
06/11/2012 12:00 120 730 6,08 0,2710 10,82 
06/11/2012 14:00 120 740 6,17 0,2712 10,72 

06/11/2012 16:00 120 740 6,17 0,2719 11,04 
06/11/2012 17:00 60 

5870(2) 6,11 

0,2703 11,70 
06/11/2012 18:00 60 0,2793 11,97 

06/11/2012 19:00 60 0,2827 11,97 
06/11/2012 20:00 60 0,2806 12,06 
06/11/2012 22:00 120 0,2823 11,96 
07/11/2012 00:00 120 0,2804 12,09 

07/11/2012 02:00 120 0,2832 12,28 
07/11/2012 04:00 120 0,2826 13,20 
07/11/2012 06:00 120 0,2880 47,14(3) 

07/11/2012 08:00 120 0,2904 12,02 
07/11/2012 09:00 60 380 6,33 0,2870 12,81 
07/11/2012 10:00 60 390 6,50 0,2940 12,90 

07/11/2012 11:00 60 380 6,33 0,2965 13,13 
07/11/2012 12:00 60 380 6,33 0,2960 13,13 
07/11/2012 13:00 60 380 6,33 0,2939 13,74 

07/11/2012 14:00 60 380 6,33 0,2945 14,12 
07/11/2012 15:00 60 380 6,33 0,2956 13,43 
07/11/2012 16:00 60 380 6,33 0,2980 14,50 
(1) Início do teste às 8h15min. A operação foi interrompida às 8h30min por falta de energia elétrica no 

laboratório, somente retornando à operação às 9h30min. A primeira coleta foi feita às 10h, após 45 

minutos de operação para deslocar a água deionizada contida na coluna. 

(2) Volume coletado no período da noite (17h às 8h). Para calcular o volume entre amostragens nesse 

período, deve-se multiplicar o tempo do intervalo pela vazão média do período. 

(3) Erro experimental. 

 

 



221 
 

 
 

Dados coletados no quinto experimento, Coluna 3 (EBCTLC = 30 min.) 

Data Horário Tempo (min) Volume (mL) 
Vazão 

(mL/min) 
Coluna 3  

Abs. a 254nm (cm-1) 
Coluna 3 COT 

(mg/L) 

05/11/2012 10:00(1) 0 0 0,00 0,0015 1,26 
05/11/2012 11:00 60 380 6,33 0,0202 2,59 

05/11/2012 12:00 60 335 5,58 0,0714 4,81 
05/11/2012 14:00 120 755 6,29 0,1325 6,45 
05/11/2012 16:00 120 740 6,17 0,1612 7,56 

06/11/2012 08:00 960 5990 6,24 0,2345 9,3 
06/11/2012 10:00 120 770 6,42 0,2362 9,7 
06/11/2012 12:00 120 745 6,21 0,2454 9,9 

06/11/2012 14:00 120 660 5,50 0,2488 9,82 
06/11/2012 16:00 120 760 6,33 0,2445 11,05 
07/11/2012 08:00 960 6050 6,30 0,2577 12,04 

07/11/2012 10:00 120 750 6,25 0,2727 12,26 
07/11/2012 12:00 120 690 5,75 0,2732 12,19 
07/11/2012 14:00 120 700 5,83 0,2728 12,15 

07/11/2012 16:00 120 720 6,00 0,2730 12,21 
07/11/2012 17:00 60 

5660(2) 5,90 

0,2820 11,84 
07/11/2012 18:00 60 0,2818 11,53 
07/11/2012 19:00 60 0,2762 11,45 

07/11/2012 20:00 60 0,2764 11,52 
07/11/2012 22:00 120 0,2752 11,56 
08/11/2012 00:00 120 0,2768 11,33 

08/11/2012 02:00 120 0,2775 11,71 
08/11/2012 04:00 120 0,2783 11,52 
08/11/2012 06:00 120 0,2842 13,35 

08/11/2012 08:00 120 0,2865 11,63 
08/11/2012 09:00 60 325 5,42 0,286 11,99 
08/11/2012 10:00 60 380 6,33 0,2898 11,95 

08/11/2012 11:00 60 375 6,25 0,289 11,84 
08/11/2012 12:00 60 375 6,25 0,2892 11,84 
08/11/2012 13:00 60 375 6,25 0,2893 11,97 

08/11/2012 14:00 60 375 6,25 0,2889 15,43 
08/11/2012 15:00 60 380 6,33 0,2905 12,20 
08/11/2012 16:00 60 380 6,33 0,2904 11,85 

08/11/2012 17:00 60 

5930(2) 6,96 

0,2887 11,73 
08/11/2012 18:00 60 0,2837 30,17 
08/11/2012 19:00 60 0,2855 12,10 

08/11/2012 20:00 60 0,2848 11,81 
08/11/2012 22:00 120 0,2820 11,84 
09/11/2012 00:00 120 0,2780 11,82 

09/11/2012 02:00 120 0,2798 11,70 
09/11/2012 04:00 120 0,2890 14,54 
09/11/2012 06:00 120 0,2844 11,86 

09/11/2012 08:00 120 0,2883 11,92 
09/11/2012 09:00 60 380 6,33 0,2888 11,80 
09/11/2012 10:00 60 380 6,33 0,2896 12,29 

09/11/2012 11:00 60 380 6,33 0,2899 12,87 
09/11/2012 12:00 60 375 6,25 0,2968 12,67 
09/11/2012 13:00 60 380 6,33 0,2975 12,33 

09/11/2012 14:00 60 380 6,33 0,2953 12,58 
09/11/2012 15:00 60 380 6,33 0,2970 13,16 
09/11/2012 16:00 60 380 6,33 0,3010 12,45 

(1) Início do teste às 8h15min. A operação foi interrompida às 8h30min por falta de energia elétrica no laboratório, somente 

retornando à operação às 9h30min. A primeira coleta foi feita às 10h, após 45 minutos de operação para deslocar a água 

deionizada contida na coluna. 

(2) Volume coletado no período da noite (17h às 8h). Para calcular o volume entre amostragens nesse período, deve-se 

multiplicar o tempo do intervalo pela vazão média do período. 
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Relação entre Absorbância a 254 nm e Concentração de COT 

Ponto de 
análise Data Horário 

Abs. a 
254nm 
(cm-1) 

COT(1) 
(mg/L) 

Ponto de 
análise Data Horário 

Abs. a 
254nm 
(cm-1) 

COT(1) 
(mg/L) 

Coluna 1 05/11/2012 10:00 0,1305 6,01 Coluna 3 05/11/2012 16:00 0,1612 7,56 

Coluna 1 05/11/2012 11:00 0,2002 8,36 Coluna 3 06/11/2012 08:00 0,2345 9,30 

Coluna 1 05/11/2012 12:00 0,2267 9,61 Coluna 3 06/11/2012 10:00 0,2362 9,70 

Coluna 1 05/11/2012 13:00 0,2423 10,31 Coluna 3 06/11/2012 12:00 0,2454 9,90 

Coluna 1 05/11/2012 14:00 0,2503 11,08 Coluna 3 06/11/2012 14:00 0,2488 9,82 

Coluna 1 05/11/2012 15:00 0,2608 11,15 Coluna 3 06/11/2012 16:00 0,2445 11,05 

Coluna 1 05/11/2012 16:00 0,2648 11,37 Coluna 3 07/11/2012 08:00 0,2577 12,04 

Coluna 1 05/11/2012 18:00 0,2726 11,08 Coluna 3 07/11/2012 10:00 0,2727 12,26 

Coluna 1 05/11/2012 19:00 0,2830 11,56 Coluna 3 07/11/2012 12:00 0,2732 12,19 

Coluna 1 05/11/2012 20:00 0,2800 11,20 Coluna 3 07/11/2012 14:00 0,2728 12,15 

Coluna 1 05/11/2012 22:00 0,2828 11,04 Coluna 3 07/11/2012 16:00 0,2730 12,21 

Coluna 1 05/11/2012 00:00 0,2860 11,70 Coluna 3 07/11/2012 17:00 0,2820 11,84 

Coluna 1 06/11/2012 02:00 0,2872 11,51 Coluna 3 07/11/2012 18:00 0,2818 11,53 

Coluna 1 06/11/2012 04:00 0,2928 11,76 Coluna 3 07/11/2012 19:00 0,2762 11,45 

Coluna 1 06/11/2012 06:00 0,2740 11,84 Coluna 3 07/11/2012 20:00 0,2764 11,52 

Coluna 1 06/11/2012 09:00 0,3120 12,14 Coluna 3 07/11/2012 22:00 0,2752 11,56 

Coluna 1 06/11/2012 10:00 0,3080 12,01 Coluna 3 08/11/2012 00:00 0,2768 11,33 

Coluna 1 06/11/2012 11:00 0,3120 12,19 Coluna 3 08/11/2012 02:00 0,2775 11,71 

Coluna 1 06/11/2012 12:00 0,3102 12,06 Coluna 3 08/11/2012 04:00 0,2783 11,52 

Coluna 1 06/11/2012 13:00 0,3100 12,29 Coluna 3 08/11/2012 06:00 0,2842 13,35 

Coluna 1 06/11/2012 14:00 0,3122 12,19 Coluna 3 08/11/2012 08:00 0,2865 11,63 

Coluna 1 06/11/2012 16:00 0,3116 12,71 Coluna 3 08/11/2012 09:00 0,286 11,99 

Coluna 2 05/11/2012 10:00 0,0050 1,94 Coluna 3 08/11/2012 10:00 0,2898 11,95 

Coluna 2 05/11/2012 11:00 0,0895 5,18 Coluna 3 08/11/2012 11:00 0,289 11,84 

Coluna 2 05/11/2012 12:00 0,1355 6,70 Coluna 3 08/11/2012 12:00 0,2892 11,84 

Coluna 2 05/11/2012 14:00 0,1780 8,07 Coluna 3 08/11/2012 13:00 0,2893 11,97 

Coluna 2 05/11/2012 16:00 0,2028 8,99 Coluna 3 08/11/2012 15:00 0,2905 12,20 

Coluna 2 06/11/2012 8:00 0,2642 10,21 Coluna 3 08/11/2012 16:00 0,2904 11,85 

Coluna 2 06/11/2012 10:00 0,2680 10,40 Coluna 3 08/11/2012 17:00 0,2887 11,73 

Coluna 2 06/11/2012 12:00 0,2710 10,82 Coluna 3 08/11/2012 19:00 0,2855 12,10 

Coluna 2 06/11/2012 14:00 0,2712 10,72 Coluna 3 08/11/2012 20:00 0,2848 11,81 

Coluna 2 06/11/2012 16:00 0,2719 11,04 Coluna 3 08/11/2012 22:00 0,2820 11,84 

Coluna 2 06/11/2012 17:00 0,2703 11,70 Coluna 3 09/11/2012 00:00 0,2780 11,82 

Coluna 2 06/11/2012 18:00 0,2793 11,97 Coluna 3 09/11/2012 02:00 0,2798 11,70 

Coluna 2 06/11/2012 19:00 0,2827 11,97 Coluna 3 09/11/2012 06:00 0,2844 11,86 

Coluna 2 06/11/2012 20:00 0,2806 12,06 Coluna 3 09/11/2012 08:00 0,2883 11,92 

Coluna 2 06/11/2012 22:00 0,2823 11,96 Coluna 3 09/11/2012 09:00 0,2888 11,80 

Coluna 2 07/11/2012 00:00 0,2804 12,09 Coluna 3 09/11/2012 10:00 0,2896 12,29 

Coluna 2 07/11/2012 02:00 0,2832 12,28 Coluna 3 09/11/2012 11:00 0,2899 12,87 

Coluna 2 07/11/2012 04:00 0,2826 13,20 Coluna 3 09/11/2012 12:00 0,2968 12,67 

Coluna 2 07/11/2012 08:00 0,2904 12,02 Coluna 3 09/11/2012 13:00 0,2975 12,33 

Coluna 2 07/11/2012 09:00 0,2870 12,81 Coluna 3 09/11/2012 14:00 0,2953 12,58 
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Coluna 2 07/11/2012 10:00 0,2940 12,90 Coluna 3 09/11/2012 15:00 0,2970 13,16 

Coluna 2 07/11/2012 11:00 0,2965 13,13 Coluna 3 09/11/2012 16:00 0,3010 12,45 

Coluna 2 07/11/2012 12:00 0,2960 13,13 Alim. C1 05/11/2012 - 0,3513 13,68 

Coluna 2 07/11/2012 13:00 0,2939 13,74 Alim. C2 05/11/2012 - 0,3535 13,90 

Coluna 2 07/11/2012 15:00 0,2956 13,43 Alim. C2 06/11/2012 - 0,3541 14,51 

Coluna 3 05/11/2012 10:00 0,0015 1,26 Alim. C3 05/11/2012 - 0,3468 13,98 

Coluna 3 05/11/2012 11:00 0,0202 2,59 Alim. C3 06/11/2012 - 0,3529 14,37 

Coluna 3 05/11/2012 12:00 0,0714 4,81 Alim. C3 08/11/2012 - 0,3535 14,44 

Coluna 3 05/11/2012 14:00 0,1325 6,45 - - - - - 
(1) Valores obtidos através de análise das amostras. Apenas as análises de COT consideradas nesta tabela foram utilizadas para obtenção da 

equação de ajuste, pois as demais análises não apresentaram um bom ajuste. 

 
Gráfico da relação entre o COT e as medidas de absorbância de UV a 254nm 

 

Cálculo da Concentração de COT 

Ponto de 
análise Data Horário 

Abs. a 
254nm 
(cm-1)  

COT(1) 
(mg/L) 

Ponto de 
análise Data Horário 

Abs. a 
254nm 
(cm-1) 

COT(1) 
(mg/L) 

Coluna 1 05/11/2012 10:00 0,1305 6,40 Coluna 3 05/11/2012 14:00 0,1325 6,47 

Coluna 1 05/11/2012 11:00 0,2002 8,89 Coluna 3 05/11/2012 16:00 0,1612 7,50 

Coluna 1 05/11/2012 12:00 0,2267 9,84 Coluna 3 06/11/2012 08:00 0,2345 10,12 

Coluna 1 05/11/2012 13:00 0,2423 10,40 Coluna 3 06/11/2012 10:00 0,2362 10,18 

Coluna 1 05/11/2012 14:00 0,2503 10,68 Coluna 3 06/11/2012 12:00 0,2454 10,51 

Coluna 1 05/11/2012 15:00 0,2608 11,06 Coluna 3 06/11/2012 14:00 0,2488 10,63 

Coluna 1 05/11/2012 16:00 0,2648 11,20 Coluna 3 06/11/2012 16:00 0,2445 10,47 

Coluna 1 05/11/2012 17:00 0,2886 12,05 Coluna 3 07/11/2012 08:00 0,2577 10,95 

Coluna 1 05/11/2012 18:00 0,2726 11,48 Coluna 3 07/11/2012 10:00 0,2727 11,48 

Coluna 1 05/11/2012 19:00 0,2830 11,85 Coluna 3 07/11/2012 12:00 0,2732 11,50 

Coluna 1 05/11/2012 20:00 0,2800 11,74 Coluna 3 07/11/2012 14:00 0,2728 11,48 

y = 35,728x + 1,7377
R² = 0,9525
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Coluna 1 05/11/2012 22:00 0,2828 11,84 Coluna 3 07/11/2012 16:00 0,2730 11,49 

Coluna 1 05/11/2012 00:00 0,2860 11,96 Coluna 3 07/11/2012 17:00 0,2820 11,81 

Coluna 1 06/11/2012 02:00 0,2872 12,00 Coluna 3 07/11/2012 18:00 0,2818 11,81 

Coluna 1 06/11/2012 04:00 0,2928 12,20 Coluna 3 07/11/2012 19:00 0,2762 11,61 

Coluna 1 06/11/2012 06:00 0,2740 11,53 Coluna 3 07/11/2012 20:00 0,2764 11,61 

Coluna 1 06/11/2012 09:00 0,3120 12,89 Coluna 3 07/11/2012 22:00 0,2752 11,57 

Coluna 1 06/11/2012 10:00 0,3080 12,74 Coluna 3 08/11/2012 00:00 0,2768 11,63 

Coluna 1 06/11/2012 11:00 0,3120 12,89 Coluna 3 08/11/2012 02:00 0,2775 11,65 

Coluna 1 06/11/2012 12:00 0,3102 12,82 Coluna 3 08/11/2012 04:00 0,2783 11,68 

Coluna 1 06/11/2012 13:00 0,3100 12,81 Coluna 3 08/11/2012 06:00 0,2842 11,89 

Coluna 1 06/11/2012 14:00 0,3122 12,89 Coluna 3 08/11/2012 08:00 0,2865 11,97 

Coluna 1 06/11/2012 15:00 0,3092 12,79 Coluna 3 08/11/2012 09:00 0,286 11,96 

Coluna 1 06/11/2012 16:00 0,3116 12,87 Coluna 3 08/11/2012 10:00 0,2898 12,09 

Coluna 2 05/11/2012 10:00 0,0050 1,92 Coluna 3 08/11/2012 11:00 0,289 12,06 

Coluna 2 05/11/2012 11:00 0,0895 4,94 Coluna 3 08/11/2012 12:00 0,2892 12,07 

Coluna 2 05/11/2012 12:00 0,1355 6,58 Coluna 3 08/11/2012 13:00 0,2893 12,07 

Coluna 2 05/11/2012 14:00 0,1780 8,10 Coluna 3 08/11/2012 14:00 0,2889 12,06 

Coluna 2 05/11/2012 16:00 0,2028 8,98 Coluna 3 08/11/2012 15:00 0,2905 12,12 

Coluna 2 06/11/2012 8:00 0,2642 11,18 Coluna 3 08/11/2012 16:00 0,2904 12,11 

Coluna 2 06/11/2012 10:00 0,2680 11,31 Coluna 3 08/11/2012 17:00 0,2887 12,05 

Coluna 2 06/11/2012 12:00 0,2710 11,42 Coluna 3 8/11/2012 18:00 0,2837 11,87 

Coluna 2 06/11/2012 14:00 0,2712 11,43 Coluna 3 08/11/2012 19:00 0,2855 11,94 

Coluna 2 06/11/2012 16:00 0,2719 11,45 Coluna 3 08/11/2012 20:00 0,2848 11,91 

Coluna 2 06/11/2012 17:00 0,2703 11,40 Coluna 3 08/11/2012 22:00 0,2820 11,81 

Coluna 2 06/11/2012 18:00 0,2793 11,72 Coluna 3 09/11/2012 00:00 0,2780 11,67 

Coluna 2 06/11/2012 19:00 0,2827 11,84 Coluna 3 09/11/2012 02:00 0,2798 11,73 

Coluna 2 06/11/2012 20:00 0,2806 11,76 Coluna 3 09/11/2012 04:00 0,2890 12,06 

Coluna 2 06/11/2012 22:00 0,2823 11,82 Coluna 3 09/11/2012 06:00 0,2844 11,90 

Coluna 2 07/11/2012 00:00 0,2804 11,76 Coluna 3 09/11/2012 08:00 0,2883 12,04 

Coluna 2 07/11/2012 02:00 0,2832 11,86 Coluna 3 09/11/2012 09:00 0,2888 12,06 

Coluna 2 07/11/2012 04:00 0,2826 11,83 Coluna 3 09/11/2012 10:00 0,2896 12,09 

Coluna 2 7/11/2012 06:00 0,2880 12,03 Coluna 3 09/11/2012 11:00 0,2899 12,10 

Coluna 2 07/11/2012 08:00 0,2904 12,11 Coluna 3 09/11/2012 12:00 0,2968 12,34 

Coluna 2 07/11/2012 09:00 0,2870 11,99 Coluna 3 09/11/2012 13:00 0,2975 12,37 

Coluna 2 07/11/2012 10:00 0,2940 12,24 Coluna 3 09/11/2012 14:00 0,2953 12,29 

Coluna 2 07/11/2012 11:00 0,2965 12,33 Coluna 3 09/11/2012 15:00 0,2970 12,35 

Coluna 2 07/11/2012 12:00 0,2960 12,31 Coluna 3 09/11/2012 16:00 0,3010 12,49 

Coluna 2 07/11/2012 13:00 0,2939 12,24 Alim. C1 05/11/2012 - 0,3513 14,29 

Coluna 2 07/11/2012 14:00 0,2945 12,26 Alim. C2 05/11/2012 - 0,3535 14,37 

Coluna 2 07/11/2012 15:00 0,2956 12,30 Alim. C2 06/11/2012 - 0,3541 14,39 

Coluna 2 07/11/2012 16:00 0,2980 12,39 Alim. C3 05/11/2012 - 0,3468 14,13 

Coluna 3 05/11/2012 10:00 0,0015 1,79 Alim. C3 06/11/2012 - 0,3529 14,35 

Coluna 3 05/11/2012 11:00 0,0202 2,46 Alim. C3 08/11/2012 - 0,3535 14,37 

Coluna 3 05/11/2012 12:00 0,0714 4,29 - - - - - 

(1) Valores calculados a partir das análises de UV254nm, através da equação de ajuste y = 35,728x + 1,7377, R² = 0,9525, onde y = COT (mg/L) 

e x = UV254nm (cm-1). 
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Dados calculados no quinto experimento, Coluna 1 (EBCTLC = 10 min.) 

Data Horário 
Volume 

processado 
(mL) 

Volumes de 
Leito(1) 

COT 
(mg/L) 

COT 
Ce/C0

(2) 

Tempo (d) 
Operação em 
larga escala 

SUVA254   
(L.mg-1.m-1) 

05/11/2012 10:00(3) 0 0 6,40 0,45 0,0 2,04 

05/11/2012 11:00 380 146 8,89 0,62 1,0 2,25 
05/11/2012 12:00 380 292 9,84 0,69 2,0 2,30 
05/11/2012 13:00 380 438 10,40 0,73 3,0 2,33 

05/11/2012 14:00 380 585 10,68 0,75 4,0 2,34 
05/11/2012 15:00 380 731 11,06 0,77 5,0 2,36 
05/11/2012 16:00 380 877 11,20 0,78 6,0 2,36 

05/11/2012 17:00 380 1023 12,05 0,84 7,1 2,40 
05/11/2012 18:00 377,3 1168 11,48 0,80 8,1 2,38 
05/11/2012 19:00 377,3 1313 11,85 0,83 9,1 2,39 

05/11/2012 20:00 377,3 1458 11,74 0,82 10,1 2,38 
05/11/2012 22:00 754,7 1749 11,84 0,83 12,1 2,39 
05/11/2012 00:00 754,7 2039 11,96 0,84 14,1 2,39 

06/11/2012 02:00 754,7 2329 12,00 0,84 16,1 2,39 
06/11/2012 04:00 754,7 2619 12,20 0,85 18,1 2,40 
06/11/2012 06:00 754,7 2910 11,53 0,81 20,2 2,38 
06/11/2012 08:00 754,7 3200 (4) (4) 22,2 - 

06/11/2012 09:00 380 3346 12,89 0,90 23,2 2,42 
06/11/2012 10:00 380 3492 12,74 0,89 24,2 2,42 
06/11/2012 11:00 380 3638 12,89 0,90 25,2 2,42 

06/11/2012 12:00 380 3785 12,82 0,90 26,2 2,42 
06/11/2012 13:00 380 3931 12,81 0,90 27,2 2,42 
06/11/2012 14:00 380 4077 12,89 0,90 28,2 2,42 

06/11/2012 15:00 380 4223 12,79 0,89 29,2 2,42 
06/11/2012 16:00 385 4371 12,87 0,90 30,2 2,42 

(1) Volume do leito de carvão = 2,6 mL 

(2) COT0 = 14,29 mg/L. 

(3) Início do teste às 8h15min. A operação foi interrompida às 8h30min por falta de energia elétrica no 

laboratório, somente retornando à operação às 9h30min. A primeira coleta foi feita às 10h, após 45 

minutos de operação para deslocar a água deionizada contida na coluna. 

(4) Ocorreu contaminação da amostra. 
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Dados calculados no quinto experimento, Coluna 2 (EBCTLC = 20 min.) 

Data Horário 
Volume 

processado 
(mL) 

Volumes de 
Leito(1) 

COT 
(mg/L) 

COT0 
(mg/L) 

COT 
Ce/C0 

Tempo (d) 
Operação 
em larga 

escala 

SUVA254   
(L.mg-1.m-1) 

05/11/2012 10:00(2) 0 0 1,92 14,37 0,13 0,0 0,26 
05/11/2012 11:00 370 73 4,94 14,37 0,34 1,0 1,81 

05/11/2012 12:00 380 147 6,58 14,37 0,46 2,0 2,06 
05/11/2012 14:00 725 289 8,10 14,37 0,56 4,0 2,20 
05/11/2012 16:00 690 425 8,98 14,37 0,63 6,0 2,26 

06/11/2012 08:00 5850 1572 11,18 14,37 0,78 22,2 2,36 
06/11/2012 10:00 745 1718 11,31 14,37 0,79 24,2 2,37 
06/11/2012 12:00 730 1861 11,42 14,37 0,79 26,2 2,37 

06/11/2012 14:00 740 2006 11,43 14,37 0,80 28,2 2,37 
06/11/2012 16:00 740 2151 11,45 14,37 0,80 30,2 2,37 
06/11/2012 17:00 366,9 2223 11,40 14,39 0,79 31,2 2,37 

06/11/2012 18:00 366,9 2295 11,72 14,39 0,81 32,2 2,38 
06/11/2012 19:00 366,9 2367 11,84 14,39 0,82 33,3 2,39 
06/11/2012 20:00 366,9 2439 11,76 14,39 0,82 34,3 2,39 
06/11/2012 22:00 733,8 2583 11,82 14,39 0,82 36,3 2,39 

07/11/2012 00:00 733,8 2726 11,76 14,39 0,82 38,3 2,39 
07/11/2012 02:00 733,8 2870 11,86 14,39 0,82 40,3 2,39 
07/11/2012 04:00 733,8 3014 11,83 14,39 0,82 42,3 2,39 

07/11/2012 06:00 733,8 3158 12,03 14,39 0,84 44,3 2,39 
07/11/2012 08:00 733,8 3302 12,11 14,39 0,84 46,4 2,40 
07/11/2012 09:00 380 3376 11,99 14,39 0,83 47,4 2,39 

07/11/2012 10:00 390 3453 12,24 14,39 0,85 48,4 2,40 
07/11/2012 11:00 380 3527 12,33 14,39 0,86 49,4 2,40 
07/11/2012 12:00 380 3602 12,31 14,39 0,86 50,4 2,40 

07/11/2012 13:00 380 3676 12,24 14,39 0,85 51,4 2,40 
07/11/2012 14:00 380 3751 12,26 14,39 0,85 52,4 2,40 
07/11/2012 15:00 380 3825 12,30 14,39 0,85 53,4 2,40 

07/11/2012 16:00 380 3900 12,39 14,39 0,86 54,4 2,41 
(1) Volume do leito de carvão = 5,1 mL. 

(2) Início do teste às 8h15min. A operação foi interrompida às 8h30min por falta de energia elétrica no laboratório, 

somente retornando à operação às 9h30min. A primeira coleta foi feita às 10h, após 45 minutos de operação 

para deslocar a água deionizada contida na coluna. 
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Dados calculados no quinto experimento, Coluna 3 (EBCTLC = 30 min.) 

Data Horário 
Volume 

processado 
(mL) 

Volumes de 
Leito(1) 

COT 
(mg/L) 

COT0 
(mg/L) 

COT 
Ce/C0 

Tempo (d) 
Operação 
em larga 

escala 

SUVA254   
(L.mg-1.m-1) 

05/11/2012 10:00(2) 0 0 1,79 14,13 0,13 0,0 0,08 
05/11/2012 11:00 380 49 2,46 14,13 0,17 1,0 0,82 

05/11/2012 12:00 335 93 4,29 14,13 0,30 2,0 1,66 
05/11/2012 14:00 755 191 6,47 14,13 0,46 4,0 2,05 
05/11/2012 16:00 740 287 7,50 14,13 0,53 6,0 2,15 

06/11/2012 08:00 5990 1065 10,12 14,13 0,72 22,2 2,32 
06/11/2012 10:00 770 1165 10,18 14,13 0,72 24,2 2,32 
06/11/2012 12:00 745 1262 10,51 14,13 0,74 26,2 2,34 

06/11/2012 14:00 660 1347 10,63 14,13 0,75 28,2 2,34 
06/11/2012 16:00 760 1446 10,47 14,13 0,74 30,2 2,33 
07/11/2012 08:00 6050 2232 10,95 14,35 0,76 46,4 2,35 

07/11/2012 10:00 750 2329 11,48 14,35 0,80 48,4 2,38 
07/11/2012 12:00 690 2419 11,50 14,35 0,80 50,4 2,38 
07/11/2012 14:00 700 2510 11,48 14,35 0,80 52,4 2,38 
07/11/2012 16:00 720 2603 11,49 14,35 0,80 54,4 2,38 

07/11/2012 17:00 353,8 2649 11,81 14,35 0,82 55,4 2,39 
07/11/2012 18:00 353,8 2695 11,81 14,35 0,82 56,4 2,39 
07/11/2012 19:00 353,8 2741 11,61 14,35 0,81 57,4 2,38 

07/11/2012 20:00 353,8 2787 11,61 14,35 0,81 58,5 2,38 
07/11/2012 22:00 707,5 2879 11,57 14,35 0,81 60,5 2,38 
08/11/2012 00:00 707,5 2971 11,63 14,35 0,81 62,5 2,38 

08/11/2012 02:00 707,5 3063 11,65 14,35 0,81 64,5 2,38 
08/11/2012 04:00 707,5 3155 11,68 14,35 0,81 66,5 2,38 
08/11/2012 06:00 707,5 3246 11,89 14,35 0,83 68,5 2,39 

08/11/2012 08:00 707,5 3338 11,97 14,35 0,83 70,5 2,39 
08/11/2012 09:00 325 3381 11,96 14,35 0,83 71,6 2,39 
08/11/2012 10:00 380 3430 12,09 14,35 0,84 72,6 2,40 

08/11/2012 11:00 375 3479 12,06 14,35 0,84 73,6 2,40 
08/11/2012 12:00 375 3527 12,07 14,35 0,84 74,6 2,40 
08/11/2012 13:00 375 3576 12,07 14,35 0,84 75,6 2,40 

08/11/2012 14:00 375 3625 12,06 14,35 0,84 76,6 2,40 
08/11/2012 15:00 380 3674 12,12 14,35 0,84 77,6 2,40 
08/11/2012 16:00 380 3723 12,11 14,35 0,84 78,6 2,40 

08/11/2012 17:00 370,6 3772 12,05 14,37 0,84 79,6 2,40 
08/11/2012 18:00 370,6 3820 11,87 14,37 0,83 80,6 2,39 
08/11/2012 19:00 370,6 3868 11,94 14,37 0,83 81,6 2,39 

08/11/2012 20:00 370,6 3916 11,91 14,37 0,83 82,6 2,39 
08/11/2012 22:00 741,3 4012 11,81 14,37 0,82 84,7 2,39 
09/11/2012 00:00 741,3 4108 11,67 14,37 0,81 86,7 2,38 

09/11/2012 02:00 741,3 4205 11,73 14,37 0,82 88,7 2,38 
09/11/2012 04:00 741,3 4301 12,06 14,37 0,84 90,7 2,40 
09/11/2012 06:00 741,3 4397 11,90 14,37 0,83 92,7 2,39 

09/11/2012 08:00 741,3 4494 12,04 14,37 0,84 94,7 2,39 
09/11/2012 09:00 380 4543 12,06 14,37 0,84 95,7 2,40 
09/11/2012 10:00 380 4592 12,09 14,37 0,84 96,7 2,40 

09/11/2012 11:00 380 4642 12,10 14,37 0,84 97,8 2,40 
09/11/2012 12:00 375 4690 12,34 14,37 0,86 98,8 2,40 
09/11/2012 13:00 380 4740 12,37 14,37 0,86 99,8 2,41 

09/11/2012 14:00 380 4789 12,29 14,37 0,86 100,8 2,40 
09/11/2012 15:00 380 4838 12,35 14,37 0,86 101,8 2,40 
09/11/2012 16:00 380 4888 12,49 14,37 0,87 102,8 2,41 

(1) Volume do leito de carvão = 7,7 mL. 

(2) Início do teste às 8h15min. A operação foi interrompida às 8h30min por falta de energia elétrica no 

laboratório, somente retornando à operação às 9h30min. A primeira coleta foi feita às 10h, após 45 

minutos de operação para deslocar a água deionizada contida na coluna. 




