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Reseneraçao de Carvao At.ivado com Vapor 'd'Asua- Cont.ribuiçao 
ao Proceaao de Elind-çao de Subat.Anci- Tóxicas ao• Nivela 
de Concent.r89•o de Ewd .. •o Relevant.e• para o Meio Ambient.e 

A receneraçao de carvao at.ivado , emprecada na purificação de 
eCluent.es at.mo•f'•ricos, foi est.udada com o objet.ivo de se me- · 
1ho:raz> a deaso:rqiío do solvent.e· adso:rvido no carvão, a fim de 
que na et.apa secuint.e do ciclo adso:rqão-deaaorçiío a concen
t.raqão de emissiío fosse mant.ida, por um lonco t.empo, sensi
velment-e in1"erior aoa limit.ea fi-dos pela& lecisrlaçê5e& am
bient.ais. Nest.e est.udo eruocou-se: 
i> a det.erminaçiro do equilibrio e do "pseudoequilib:rio" de 
adsorqiío de ácua/vapor d'~ua no caz-v~o at.ivado, a elevadas 
t.emperat.ur-• 
U> a ctn•t.tca de adsorc;ão do solvent.e, em carvão at.ivado re
cenerado com vapor d'ácue, sob dife:rent.- condiçê!Se& de umi
dade relat.iva e t.emperat.ura. 
São discut.idoa os f"at.ores que condicionam esae processo me
lhorado de receneraçiio de carviío at.ivado , • o aeu pot.encial 
de aplicaqilo t.ecnolócica. 

St.e- Recenerst.ion of' Act.ivat.ed Carbon - Cont.ribut.ion t.o t.he 
Proae•• of' Lowerinc Toxic Ef'f'luent. EMiaaion t.o Concent.rat.ion 

Leveis Environment.ally Compatible 

The recenerat.ion of act.ivat.ed carbon 1.111ed in t.he purif'icat.ion 
of at.mospheria eft'luent.a w- st.udied wit.h t.he main objeat.ive 
of ach1ev1nc a bet.t.er deaorpt.ion of t.he aolvent. from t.he car
bon, ln order t.o keep t.he emi .. ion concent.rat.ion tn t.he ph•e 
followinc t.he ac:lsorpt.ion-desorpt.ion ayale, lower t.han t.he 11-
mit.s .. t.abiüshed by t.he environment.al lecislat.ion for a lonc 
period of t.ime. Thia st.udy concerna wit.h: 

i> t.he det.erminat.ion of t.he equilib:rium and of t.he "ps~
equUibrium" of' ad8orpt.ion of wat.er/•t.eam on ac:t.ivat.ed 
carbon, at. elevat.ed t.emperat.ures; 
U> t.he kinet.ia of' •olvent. adsol'pt.ion on act.ivat.ed aarbon, 
wh1ch w- recenel'at.ed wit.h •t.eam at. diffel'ent. cond1t.iona of' 
i-elat.ive humidit.y and t.empel'at.ure. 
The fact.o:ra and aondit.ions whiah enable t.he best. act.ivat.ed 
carbon :recenel'at.ion pl'oce•• and it.s ·. t.echnolocical applicat.ion 
pot.ent.ial are also d1saus•ed .. 
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INTRODUÇXO 

Os processos com carvão 

mis~uras casosas f"oram, 
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a~ivado para a separação 

inicialmen~e, desenvolvidos, 

de 

em 

dimenaí5ea t.•cnic:aa, para ret.irar solvent-es ol"cAnicos de 

f"luxosr de c-•• inert.es. Procurava-se, ;.nt.ão, recuperai" esses 

solvent.es da f"orma mais económica posaivel, o que conduziu 

a condiçi:Ses operacionais nas quais um leit.o de carvão at.ivado 

era carrecado at.• o ~mo de sua capacidade adaort.iva, ist.o 

é, at.• o equilib:rio. Após est.a et.apa de carca do leit.o, 

secuia-se a de recenel'aqao do carvão a~ivado, com o objet.ivo 

de, aimul~aneament.e, l'ecuperar o solven~e orcAnico pol' 

dessorçilo e res~i~uir ao carvão a~ivado sua capacidade 

adsort.iva inicial. Por ser um adso:rvent.e ext.:remament.e caro, 

sua recener.ac;ao ef"icient.e e:ra Cat.or det.erminant.e para a aua 

ut.iUzação em vbios ciclos de adaorção/dessorçi(o e de 

economia do p:rooe-o. 

melhol' qualidade dos 

ef"luent.es c-o•oe lançados na atmosfera, - concent.raçi:Ses de 

subsUnoi- orc~c- e/ou t.6xic- pl"esent.es nesses nwcos 

t.iveram que ser enquadradas dent.:ro dos nivela máximos 

pe:rmissiveis de emissao. Por•m, permaneceu em p:rimeil'o 

plano o int.er•-· • na · recuperac;&o económica doa solvent.es 

adsorvidos no carvi(o at.ivado. Para t.al, int.ensificou-se a 

:recenerac;ao do carvao co111 vllpor d'âcua aat.urado, de for,... a 

t.ornar po-ival, após a corut.n.ac;ao da mist.ura âcua-aolvent.e, 

a recuper~ -... ea aon4Aç8aa de "recycllnc". Nesse caso, 

no ent.ant.o, o consumo de vapor po:r quilocr.,.... de solvent.e 

de-ol'vido devia -r !Nint.ido o mais baixo possivel, pelas 

••cuint.es .. -esa.· ~ 
- menol' auat.o do vapol'; 

- meno-• invHt.iment.os • aust.os opel'acionata dos aparelhos 

de aondensaqao dos vapores da mist.ura desao:rvidaJ 

- menol'- problemas de -paraçao doa solvent.as <ce:ralment.e, 

por dest.iJ.açao> da mist.u:r• condensada, aW nivela :residuais 

de âcua, que· permtt.am a reut.Utzaçao dos solvent-es c:omo pJ-o-
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dut.os quimicos; 

- menores cuat.os de t.rat.ament.o dos o;ot'1uent.es hidrico&l 

result.ant.es. 

A e)(!r;ência de . economic1dade do processo est.abelecla .que, 

o c~vão deveria ser- r-ecener-ado soment..e at.tit um cert.o crau, 

t.al que os cust.a. envolvidos nas et..apas de r-eceneração do 

carv~, recuper-ação doa solvent..es • t..rat.ament..o dos enuent.es 

hicb-laoe per-manec:e•••m abaixo do cuat.o de produção ou do 

pr-eqo de mer-cado· do aolvent.e · pur-o. Impost.o ea•e limit.e de 

cust.os, recra ceral, os len .. os de carvão não podiam ser t..ão 

int.enaivament.e r-ecener-ada.. · Con•equent..ement.e, per-maneciam oa 

solvent.es adsorvidos · no carvão . em concent.r-açi!Ses residuais 

t..ais que, ao •• iniciar novo ciclo de purif"icac;ão dos 

enuent.e111 c-osos, - concent.r-ac;i5es desses solvent.es, no 

·fluxo lançado na at.mosfer-a _,. , era, deede o inicio, mui t..aa 

vezes super-ior- à concent.raç5o máxima de emissão. 

Por causa do alt.o preço por quilot;r.ama da maioria dos 

solvent.ea or-cllnicos e t.ambém coillliderando-se, no fut..uro, a 

esperada esc-z de ener-cia p:rimaroia e de mat.éri~-primas, 

-•im como sua conae~nt..e . elevação de pr-eqoa, p-sou a 

exist.ir- especial int.eresse em processos de sep~ação de 

aub•t..4nci- valios- e/ou t.ambém t.óxic- present.es em 

efluent.es c-osos, que envolvam 'baixo consumo de ener-cia e 

baixos cust.o•. A r-•cuper-ac;ão dessaa subst.~ci- não só 

rep:resent..a uma economia de mat..é:ria-p:rtma como t.ambém 

c~~t.,;ibut para mant.er-se a qualidade do ar <t>. 

A recener-~ de c:arv5o at.iva®· car-r-ecado 

r-et.irada da sub.t.ància adsor-vida • · t.em como 

conaist.e na 

objet.ivo a 

.... t.it..uiç~ da capactdade adsort.iva do carvao. Aqúi, o 

aclsort.ivo é liberado at..ravés da 1nt.r-od~ dq _ calor de 

aclsor-qao • da enercia de at..tvaçiiot de forma que, com o 

auxilio de um flweo de arr-astA possa ser· ret.trado do leit.o 

.;j 
j 

.l .. 
;:4 
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nxo e, ent.ão, recuperado. 

Dependendo do valor da enercia de licação do adsort.ivo 

ut.ilizam-se vários pl'ocea&los de de&~sol'ção, apenas cit.ados 

abaixo <2>: 

a) Dessol'ção at.ravés de redução da pressão; 

b) Dessol'ção at.ravés de elevação da t.emperat.ura (3,4); 

c) Dessorc;:ão na f"ase nuida <ext.rac;:ão>. 

A dessorçilío conduzida com vapol' d'àcua e uma' combinação 

de Val'iação de t.empel'at.ura e deslocament-o. Nesse caso, 

emprega-se, nol'malment.e, vapor d'ácua sat.urado a 373 K. Nos 

casos de ad&:ort.ivos com elevado pont.o de ebulição empr-eca-se, 

t.ambém, vapol' d'água sat.urado, em t.emperat.uras mais elevadas. 

Esse · t.ipo de desrsorçilío é a t.écnica mais empregada pai' a a 

regener-ação de carvão at.ivado, por-que além de barat.o e 

disponivel em grandes quant.idades, alcança-se com o vapor 

d'água uma rápida e ef"et.iva elevação de t.emperat.ura do 

adsor-vent.e. 

O consumo de vapol' depende int.ensament.e do t.ipo e da 

concent.ração do solvent.e orgânico e das exicéncias de 

concent-ração máxima no ef"luent.e em purificação; em menox

p:roporção, da quant.idade adsorvida no ca:rvão <carca>. Uma 

part.e do vapor condensa sob:re o carvão e libera, com ist.o, a 

ene:rcia de de111sorção necessária. A part.e qu& não cond&nsa , 

serve para propiciai' uma l'edução na pressão parcial do 

adeort.ivo na f"-e g-oaa 8 par.a t.ranaport.ar O dea&OI"bat.o para 

f"ora do adso:rvedo:r. 

Mesmo ap6111; loncoa per1odos de t.empo de dessorção, ist.o é, 

mesmo com elevadas t.axas espec11'icas de consumo ·de vapol' por 

quilograma de subst.ância adsorvida, permanece ainda uma 

concent.ração l'&sidual de solvent.e adsorvido no carvão. Essa 

concent.ração :residual depende ainda de out.ro111 f"at.ores, a 

serem discut.idos post.erio:rment.e. 
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Comport.ament.o Adsort.ivo do Carvão At.ivado em Relação a 

Solvent.es Orc~tcos e à Acua 

As isot.ermas de ads:orção de vapores or,;ânicos e de 

vapor d'~ua õtm carvão at.ivado dif'erenciam-s:..,, ess&J•cialmen

t.e, em sua f'orma c;ráf'ica e indicam dif"erent.es mecanismos de 

ads:orção. 

Secundo DUBININ, as f'ort.es !'orças de ligação molecular 

<!'orças de. dispersão> ent.re adsort.ivo e adsor-vent.e conduzem a 

uma elevação da ener-cia de at.ivação <S>. Par-a o caso da 

adsor-ção . de subst.àncias or-cànicas nos poros e fendas do 

car-vão at.ivado, o volume de t.odos os por-os menores já es:t.á 

complet.ament.e pr-eenchido, mesmo para baixos graus de 

sat.UI'ação, por causa da crandeza das !'orças de dispersão 

ent.r-e o adsorv.ent.e e as camadas moleculares do adsort.ivo, 

mesmo quando essas est.iio dist.ant.es: da superficie do carvão. 

Uma vez que o preenchiment.o dos poros se dá pol' sobreposição 

dos pot-enciais de adsorção, a adsorção e a dessorção são 

reversiveis, 1st.o é, a isot.erma de adsorção não apresent-a 

hist.erese <6). 

No caso de adsorção de ácua em baixas t.emperat.UI'as 

<ambient-e) exist.em inúmeras pesquisas e t.eorias muit.as vezes 

oont.radit.órias <7,8,9,10,11;12>. Essas 

principalment.e, ao papel das moléculas 

es:t.ão relacionadaS, 

de oxigénio associadas 

à sruperf"1cie do carv.íio, no que se l"ef"el'e àlil suas int.eraç~es 

com as molécula&: de ásua, assim como à condensação capilar da 

áeua nos poros, f"at.ores e-e• que det.erminam o . équilibrlo ou 

a isot.erma de adsorçl(o de ãcua em car-vão at.ivado. Todas essas 

t.eolri- t.ent.am explicar · a presença de: hist.erese na isot.erma 

de adaorção da âf:ua, que já de principio, conduz a valores de 

equillblrio de adsorção e de ~s1111orç.íio dlferent.es. 

Devido • presença de aonden8aqao Qaplla~' o mecanismo de 

adsorçao é t.ambém modlf"icado, devendo ·ser considerados, llll&pa

ra~nt.e, os t.ransport.es de ma~~~sa na . fase do adsorbat.o e na 
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t'-• conc:t.nsada (13,14). 

Ao cont.rário da adsorção, são muit.o poucas as pesquisas 

realizadas pal"a o levant.ament.o de dados de equilibrio de 

adsorção/dessorção de ácua à alt.as t.emperat.uras e de cinética 

de dessorção de s'ubst.Anciaa arcânicas com vapor u'o1.gua 

superaquecido. 

MATERIAIS E M~TODOS 

Det.ermlnaç:ão do equilfbrio de adsorc;ão e do pseudoequiUbrio 

para o sist.e,_ Acua Carvão Ativado em intervalos de 

temperat.ur- elevad-. 

A ficura 1 moat.ra a unidade experiment.al ut.ilizada para 

det..l"mlnar a q\Uint.idade de ácua adsorvida pelo carvão 

at.ivado, et.l"avés de medidas de variação de peso da amost.:ra, 

por periodoa de t.empo su1"1cient.es pal"a se quant.i:zar a 

presença de hist.el'ase nas iaot.el'maa de · adsorção e dessorção 

pal'a o sist.~ma ãcua CAI'V.ilío at.ivado. Est.a hist.erese, ou 

seja, uma quant.idade de acua noa pol'os do cal'vão mais elevada 

dUI'ant.e a dessorção, re·preaent.a uma inf'1u4ncia necat.iva para 

a qualid&de da dessol'çiio alcançada durant.e a l'eceneração do 

Cai'V.ilío. 

Con11iderando-ae a hipót.ese da JM~caasidade de se evit.ar a 

presença de áCua conden~~ada nos poros dUI'ant.e a dessorção, 

mediu-se t.~m o equilibrio de uma mlat.ura ar-vapol' d'ácua, 

para t.emperat.~- >373 K, ou aeja, vapol' aupel'aquecido ou com 

umidade l'elat.iva ., <t <pJ:oa..ao paz.cial do vapol' d'Acua < 
pl'e..ao t.ot.al>. 

Ent.ende-•• aqui pol' pil•udoequilibl"io de dessorção, a 

quant.idade adaorvida, a qual· apóa vál"ias hol'aa de dessrol'ção 

<5 hOl"as) com o mét.odo empl'ecado, ~ •• vel"ifica 

alt.eraçiio de peao da amost.l'a de caJ'vão. 

nenhuma 



1 Gerador de vapor 
2 Pré-oqueoodor 
3 Tormolltoto pr incipol 
4 Prototor de perda por roclioç3o 
5 ccl'psulo COIII ~ra de corv8o 
8 Conclenaador do ter111ottoto 
1 Collden10dor de áQuo 
8 Bolllba de vócuo 
9 "By-paaa• do CIOIIdenaador 

1 válvula 
3 carvh ativado 
5 Prf' -aqueoedor 
1 Umidiflca4or ciD ar 
9 TorftiCilfoto . 

11 Cápsula C0111 Olllaatro· de carvéiO 
13 Condetl ..... do t-totD 
15 V61vula 
17 BoiNicl de vdcuo 

Fir;w-a i: Unidade exper-iment.al 

equiltbrio de adaorçiio 

ol 

a> 

2 Redutor de prosa& 
4 Sílica-gel 
8 Tormoatoto o Óleo 

-Ar 

-~gua 
--oloo 

8 Eli111lnodor de gotoa 
10 TorMOitoto principal 
12 Prototor do perdoa por rodioc:& 
14 8o111bo de vdcuo 
18 Conclonaodor 

bl 

para ât.erminação 

e paeudoeq}lillbrio de 

aorçiio de •cua em carvão at.ivado: 

a) ~ua na f"orma de vapor- d'~ua 

de 

des-

b) ~ua preaent.e em f"14Xo de" · 81" com umidade 

vart•vel 

812 
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As condiçoes experiment-ais est-abelecidas t'oram: 

a)adsorção e dessorção de ácua pura, com vapor sat..urado 

e superaquecido á pressão constannt..e de p 

N/m
2

: 

Parámat.ros: Tampa:rat.ura <373 ~ e :$ 

resp .. ct.iva umidade relat.iva (0,4 < .p :S 1,0) 

onde: 

p
0 

• pressão parcial da écua 

398 

1.10' 

K> e 

[1) 

p • <T> • pr-a11são de sat.uração da ácua <a do vapor d'ár;ua_, 

:raspact.ivamant.a), á t.ampa:rat.ura T vicenta durant.e o 

tucparimant.o 

b> Adsorção e 

at.ivado, de 

dassorção de vapor d'ãcua em carvão 

um f"luxo de ar úmido, com dif"arent.es 

umidades, pressões e t..amperat.uras: 

ParÁmet.ros: -Tamperat.ura: 363 S e S 393 K 

-Umidade Relat.iva: 0,3 :S <P :S 0,9 

-Pressão t.ot..al : 0,6 :S p :S 2 ,0 <10!5 . N/m2
) 

Sim~ação da ~ Ciclo da Adsorção e da Dassorção do Solvent.a 

no Carvão At.ivado. 

A innu•ncia doa parÁmet.ros da :reca~eração sobre a 

capacidade ad8ort.iva ele carvão at.ivado recanerado podam ser 

bem compreendidas at.rav•• de mediçtse• das curvas de carca 

("breakt.hrouchcurva"). Jst.o v_ala aspacialmant.a para o caso de 

puri_t"icaçilío de af"luent.es casoso11, quando concent.raçtses 

"residuais muit.o babe- do solvant.o no carvão davam ser 

atinei das. 

Os r-esult.adoa da testas da ads:orção-dessorção dependem 

f"ort.em&nta d- condições Iniciais no carvão at.ivado. Em urn 
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pl'ocesso ciclico, em escala indust.l'ial, est.a condição inicial 

é l'&sult.ado da et.apa de desaorção , e vice-vel'sa. 

As condiçl5es iniciais est-abelecidas · aqui para o ciclo de 

adsol'ção-de .. orção são .. aecuint.es: 

a) adsorção at.• equillbrio, em carvão at.ivado 

complet.ament.e recenerado, com concent.ração definida em 

fluxo casoso 

const.ant.es. 

t.emperat.u:ra 

A 

(298 

f"oi 

concent.ração f"ixada em C01 • 5 c/m
3

N . 

K> e umidade 

t.olueno, a 

b) dessorção com escolha de parâmet.ros: quant.idade de 

vapor <3 e 6 kc/ kc de subst.ância adsorvida>; 

t.emperat.ura do vapor <373, 423 e 458 K>; 

pl'é-aqueciment.o do carvão a 398 K, por- meio de calo!' 

ext.er-no.A velocidade supel'f"icial do vapor f"oi rnant.ida 

em 0,3 rn/s. 

c> adsor-c;:ão após a de-or-c;:ão, sob condiçl5es r-elevant-es 

d) 

As 

para o meio ambient.e, 

COI • 2,0 c/m•w (e 

t.rabalho). 

ou seja, 

out.ras 

recener-ação complet.a do carvão 

<dessor-ção com vapor- d'âf;ua 

pré-aquecido a 398 K, durant.e 

baixas concent.r-açl5es: 

não inclui das nest.e 

para o próximo c iclo 

a 423 K, em leit.o 

5 hor--. secuida de 

vácuo à p < 133 N/m
2

, dur-ant.e 18 hor-as • a 423 K>. 

2 .a e 2 .b most.r-am, respect.ivament.e, as 

unidades exper-irnent.ais para as et.ap.. de adsor-ção e de 

dessorção. 

Foi simulada a camada super-ior, de apr-oximadament-e 0 ,011 

m, de um leit.o de 1 m de alt.ura, porque est.a camada é decisi

va par-a a manut.enção da concent.ração de emissão "C<.> " , em 

n1veis abaixo dos ~mos permit.idos, du:rant.e loncoa t.empos 

de adsorção. 

Para evit.ar-se .. inf"l~ncias t.•r-mtc.. necat.ivas das 

paredes, const.ruiu-se o :reat.or em f"orma de dois cilindros 

concê nt.l'icos, e rnedi\r.se apenas o f"luxo do ciUndl'o int.erior. 



TA- Luft 

Ad1orçlío Corgo de substéincio 
tcAcica no or 

Ar fresco 

a) 

b) 

FicUJ'a 2: Unidades expel'iment.ai• pa!'a 

a) AdaoJ'çiKol b) O..•o:r9 ao 

1 AdsoJ>vedoJ' 
2 Condensado!' 
3 OeJ'adoJ' de vapo!' 
4 SupeJ>aquecedor 
5 Aqueciment.o 
6 V~uo 

7 Coluna de J'echeio. 
8 Recepient.e com 

t.olu.no 
9 Reculador de t.o

lueno 
10 ReculadoJ' de p!'ea

ailío 

t.est.es de: 
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RESULTADOS E DISCUSSXO 

EquUfbrio de Adsorção e Pseudoequilibrio de Dess_orção de 

Vapor D'lflcua em Carvão At.ivado no Int.ervalo de Adsorção 

Superficial e Condensação nos Poros. 

A isóbara de ad&lorção de vapor d'ácua em carvão 

most.rada na f"i,;u:rra 3, e indica que para p
0 

at.ivado é 

- 1.10
5 

N/m2
, ocorre condensação capilaJ' em t.emperat.u:ras inf"eriores a 

393 K. 

A definição de umidade relaUva <equação 1> permit.e uma 

comparação com as isot.erma8 de adsorção já publicadas para o 

sist.ema ã,;ua-carv~ at.ivado. Para o caso da 

adsorç~/dessorçao de ã,;ua como vapor superaquecido, à 

pressão const.ant.e, p corresponde à pressão p na cápsula 
D vapor 

de amost.ra <f"icura 1 ). Para p • <T> nxa-se aqui a pressão de 

vapor da áf>ua à t.emperat.ura T • 393 K e a umidade relat.iva 'P 

• 0,46 como as condiçi:Ses limit.es irueriores para a ocorrencia 

de hist.erese. lst.o conf"irma a suposição de Rippercer: para 

baixas t.emperat.u:ras, a part.ir de uma sat-uração de 

aproximadament-e 0,5, deve-se cont.ar com uma condensação do 

vapor nos poros do carvão <6>. Ao mesmo t.empo observa-se , da 

n,.u:ra 3, a carca de equilib r lo "X'', para a dessorção 

expre&&tvament.e superior à de adsorção sicntf"icando uma 

dif"iculdade de se · ret.irar a ácua condensada no111 poros, que 

t-ambém aqui pode at.ribu1da ao chamado ef"eit.o 

"ink-bot.t.le". 

A nr;ura 4 most.ra . a lsot.erma de adsorção de á,;ua em 

carvão at.ivado, de um fluxo de ar com diferent.es umidades: 

relat.ivas para uma pre•siío t.ot.al de p • 2.10
5 

N/m
2

• Aqui 

t-ambém observa-se uma clara h18t.erese para 'P 2:: 0,5 , 

A f"tcura 5 most.ra que, para uma t.emperat.ura const.ant.e de 
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373 K, a pressão t.ot.al pouca influência exerce sobre o 

~li brio de · adsorção de á~ua no carvão. A quant.idade 

adsorvida <carca> parece ser f"unção apenas 

relat.iva do ar. 

da umidade 

No int.ervalo de condensação nos poros, a ncura 6 most.ra 

para p • 0,7 a esperada inf"luéncia da t.emperat.ura sobre o 

equilibrio de ad&:orção. 

A f"icura 7 most.ra que a t.ransição de adsorção superf"icial 

para condensação nos poros, com um àument.o respect.ivo da 

quant.idade de ácua adsorvida, para o sist.ema em quest.ão, 

depende muit.o mais da umidade relat.iva do que da t.emperat.ura. 

Resuit.ados do Ciclo Adsorção - Dessorção 

equilib:rio discut.idos no it.em Os result.ados 

ant.erlo:r most.:ram que, para· UJna chamada "zona ecol6cica" 

<zona supe:riol') de um leit.o · de Cal'Vão at.ivado • aconselhável 

que,. durant.e a J'eceneraçiío, o vapor d'•cua seja supel'aquecido 

a t.al pont.o que a umidade · relat.iva, sendo ~t.ida no limit.e 

ent.:re 0,4 e 0,5, evit.e a condensação .da ácua noe poros do · 

carvão. 

A f"icura 8 most.ra as t.emperat.uras na camada de carvão, 

medida8 durant.e oa t.eet.es de recene:ração. Verifica-se um 

aument.O de t.emperat.ura durant.e a de-orçiío, quando o carvão 

não 6 pré-aquecido, o que não 6 observado no caso do carvão 

pré-aquecido. Est.a elevação de t,emperat.ura do · carvão, 

result.ant.e da conden81açilo da 4!cua nos poros, f"avo:rece uma 

:r•pida dessorção do solvent-e, no ·' i~cio da desso:rção como 

most.:ra a f"icura 9. No ent..nt.o, UJna dessorqao complet.a soment.e 

é alcançada quando o ca:rvilío é pré-aquecido. 

A f"icura 10.a most.ra a concent.ração à salda do leit.o 

<zona superior> alcançada sob dtf"e:rent.es 
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regeneração. Reconhece-se que, em caso de regeneração com 

vapor sat.urado sem pré-aqueciment-o do leit.o, a concent.ração 

"Cw" minima é de 2 mc/m11
N, apesar de serem suf"icient.ement.e 

elevados 08 6 kc vapor/kc 80lvent.e adsorvido. Ao cont.rá:rio, 

preaquecendo-se o leit.o a 398 K, essa concent.ração "Cw" é 

mant.ida, durant.e 160 minut.os, abaixo do ·valor de 2 mg/m
3

N; 

quant.o mais alt.a a t.emperat.ura do vapor d'água na 

receneraçllo, mais loncos silo 08 t.empos de carca do carvão 

at.é at.incir-8e es8a concent.raçiio. Ob8e:rva-8e t.amh-'m a 

int'lu4ncia f"avorável do pré-aqueciment.o. O melhor valor de 

230 minut.os at.é que a concent.ração ult.rapasse os 2 mt;/m
11

N é , 

como de 8e · e8pera:r, alcançado quandO o leit.o é pr-é-aquecido e 

vapor d'água t.em t.emperat.ura de 458 K. O aument.o da 

concent.r-ação at.é um valor- de 100 mc/m11
N ocor-re rapidament-e e 

em t.empos aproximadament-e iguals para t.odas as condições de 

receneraçiío 

A t"igura 10.b mo8t.ra os result.ados de regeneração quando 

empregados 3 kg 

. de compa:raçãío 

vapor/kc 

e8t.ilío 

de solvent.e adsorvido . Para ef"eit.o 

ncu:ra os r-ep:r-esent.adas nest.a 

:r-esult.ados de regeneração com 6 -kc de vapor-/kc de solvent.e 

adsorvido, os casos de vapor a 423 K, sem 

pré-aqueciment-o <curva 1) e a 423 K, com pré-aqueciment-o 

<curva 2), re&pect.ivament.e. .Reconhece-&& que, com 

prat.icament.e a met.ade da quant.idàde de vapor de receneração, 

result.ados f"avoráveis de de-or-ção são alcançados quando o 

·carvão é pr-é-aquecido a 398 K 

423 K . 

CONCLUSOES 

e o vapor é superaquecido a 

O. re•ult.ados experiment-ais most.r-a:ram que, para 

at.inci:r-ae valor•• ~onf'iáveis de concent.raçllo de emis•ão 

sensivelment.e inf'erioree m4oximos pelas 

legislaç~8 ambient.ai• em ef"luent.es induat.riaia purit"icado8 

por adsorção em carvão at.ivado é necess~io evit.ar-se 

complet.ament.e a condensaqiEo da ácua no8 poro• do cal-vão 
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por adsorção em carvão a~ivado ó necessário evi~ar-se 

comple~amen~e a condensação da àr;ua nos poros do carvão 

duran~e a rer;eneração, no minimo na chamada "zona ecoló~:ica" 

(zona superior) do lei~o de carvão. Is~o é 

exemplo, a~ravés do pré-aquecimen~o des~a 

r-a,;eneração com vapor superaquecido. 

possivel, 

zona e 

por 

da 

A aplicação desse processo melhorado de x·er;eneração no 

caso de carvão a~ivado empre,;ado em circui~os CIP-"Carbon in 

Pulp" de r-ecupe!'ação de ou!'o, após a et.apa de eluição do ouro · 

com solv&n~es orr;flnicos, ~ais como hoje propost.os, et.anol, 

acet.onit.rila, et.c. pode rept-esent.ar uma. solução mais simples 

e uma redução sir;nifica~iva do cus:~o de reat.ivação de carvão 

a~ivado. 
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