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Uma ampla gama de produtos para processamento 
de líquidos
Carvão ativado em pó ultrapuro de origem vegetal. Para processos em bateladas, são vários os 
tipos propostos:

• Carvão em pó ativado fisicamente (vapor) ou quimicamente (ácido fosfórico).

• Carvões em pó lavados com elevado grau de pureza, como “a linha farmacêutica”. 

• Carvões em pó adequados para requisitos específicos com pH controlado ou impregnados para limitar a poeira durante o uso.

Carvão ativado granular altamente puro de origem vegetal. Para seus processos contínuos, são 
propostos dois tipos:

• Grânulos altamente ativados quimicamente

Características médias* ENO PC CPL CPW CSA SCW 4S 3SW 3SA 2SW L4S L3S L2S

Porosidade

Descoloração +++ +++ +

Purificação ++ ++ +++

Descontaminação + + ++

pH Ácido (5) Neutro (7) Básico (10) Ácido (5) Básico (10) Neutro (7)

N2-BET** (m²/g) ou 
superfície específica da 

adsorção
1.400 – 1.800 1.400 1.000 – 1.200 1.000 – 1.200

Teor médio de cinzas (%) 3 4 3 <1

Permeabilidade (mDa) 20 – 60 70 – 110 220 – 300 140 – 220

Características médias* BGE BGX

Porosidade

Descoloração +++

Purificação ++

Descontaminação +

pH Ácido (5)

N2-BET** (m²/g) ou 
superfície específica da 

adsorção
1.550 – 1.650

Conteúdo de cinzas (%) 2,5

Densidade no local (g/cm3) 0,22 0,24

macro

macro

macro-médio médio 

PRODUTOS

TIPOS
GRANULAR

EM PÓ

**A área de superfície BET não conta exclusivamente para a escolha do carvão ativado adequado para uma determinada aplicação. 
Deve ser combinada com as outras características do carvão ativado para a determinação do produto mais eficaz.

A Calgon Carbon auxilia seus clientes durante toda a vida útil de 
seus carvões ativados:

• Seleção

• Abastecimento

• Diagnóstico de desempenho

• Teste de laboratório e teste-piloto

• Solução de problemas

• Avaliação da vida útil do carvão ativado

• Reativação
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Purificação por 
carvão ativado

Como escolher o carvão ativado?

O carvão ativado é um produto inerte feito de carbono. Tem uma 

estrutura porosa altamente desenvolvida e uma área de superfície 

interna considerável (700 – 2.000 m2/g). O carvão ativado pode, 

portanto, capturar em seus poros moléculas indesejadas presentes 

em líquidos e gases. Este é o fenômeno de adsorção. 

Porosidade (micro, média, macro)
Adequado ao tamanho das impurezas 
a serem adsorvidas

Nível de ativação  
(alto, elevado ou notável)
Ajuda na otimização do uso de 
carvão ativado

Permeabilidade
Garante a capacidade de 
filtragem adequada do carvão

pH (básico, neutro ou ácido) 
Similar ao pH do líquido a ser tratado

Pureza (alta, ultra ou farmacêutica)
Ajuda na otimização do uso de 
carvão ativado

A seleção do carvão ativado mais adequado requer um bom conhecimento da aplicação, bem como 

da natureza e da concentração das impurezas a serem removidas. Com base nesses elementos, 

o departamento técnico da Calgon Carbon guiará você para os tipos certos de carvões ativados 

Acticarbone® que sejam eficazes para a adsorção dessas impurezas. Os testes laboratoriais ajudam a 

confirmar essas recomendações (veja o gráfico abaixo). O carvão ativado em pó é adequado para muitos 

processos de purificação, desde a descoloração até a remoção do odor e melhora do sabor.

Resultados de um teste de laboratório
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Este gráfico representa um exemplo de uma avaliação 
comparativa de três carvões ativados (AC1, AC2, AC3).

O mesmo líquido é tratado com doses decrescentes de 
três carvões ativados. Com a dose de 4 g/l, todos os três 
carvões exibem o mesmo desempenho. É apenas reduzindo 
a dose que a diferença no desempenho é notada. Podemos 
ver claramente que o carvão AC1 é muito mais eficaz. Isso 
mostra como é importante conduzir testes com doses 
muito menores do que as usadas com outro carvão para um 
processo que já está sendo implementado.
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ACTICARBONE

ACTICARBONE

A fabricação dos carvões ativados 
Acticarbone® e Anticromos®

A Calgon Carbon comercializada carvão 

ativado reconhecido mundialmente por 

sua eficácia e consistência.

Localizada no coração do forêt des 

Landes (França), na maior floresta da 

Europa Ocidental, a fábrica de Parentis-

en-Born é operada de acordo com os 

padrões ambientais (ISO 14001). 

O carvão ativado das linhas 

Acticarbone® e Anticromos® é 

produzido a partir de matéria-prima 

vegetal e renovável.

Esta matéria-prima, aliada ao nosso 

domínio do processo de fabricação, 

confere propriedades excepcionais de 

pureza e adsorção ao carvão ativado 

Acticarbone® e Anticromos®.

O carvão ativado ajuda na descoloração, 

purificação, descontaminação e 

desodorização de uma ampla gama 

de fluidos em vários setores, como 

processamento de alimentos e bebidas, 

produção farmacêutica, o setor de 

química fina e aplicações ambientais. 

Ele é implementado e usado como um 

produto auxiliar tecnológico em processos 

de purificação industrial e está disponível 

em 3 formas: Pó, granulado e pastilhas.

A fábrica de Parentis en Born no coração do 
forêt des Landes na França.
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Mercados e aplicações

Cinco razões para escolhê-lo

Para a otimização ideal de seus processos, a Calgon Carbon oferece uma ampla gama de carvões ativados atendendo a todos os seus 

requisitos de tratamento de líquidos.

Descoloração

Purificação

Descontaminação

Aditivos alimentares Bebidas Química Farmácia
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A atividade de carvão ativado da Calgon Carbon é certificada 
como ISO9001
As linhas Acticarbone® e Anticromos® atendem aos requisitos das monografias contínuas 

do Código de Produtos Químicos Alimentícios (Food Chemical Codex, FCC) e do Código 

Internacional de Práticas Enológicas (Organização Internacional da Vinha e do Vinho, OIV).

Certificados disponíveis mediante solicitação. 

A linha farmacêutica do Acticarbone® atende aos critérios de pureza mencionados nas 

especificações técnicas de nossos produtos e na farmacopeia americana (USP) em vigor. 

Mais informações em nosso folheto FARMACÊUTICO.

Os carvões ativados apresentados neste folheto são produtos auxiliares tecnológicos e 

não podem ser considerados ingredientes alimentares em nenhuma circunstância.

Fabricado de matéria-

prima vegetal e 

renovável: Consistência 

do desempenho para 

otimização e condução 

fácil de seus processos.

Eficiente: capacidade 

de adsorção muito 

alta propícia um alto 

nível de descoloração, 

descontaminação, 

purificação e otimização 

dos processos.

Puro: para atender aos 

requisitos de nossos 

clientes.

Confiável: qualidade 

consistente graças a um 

processo de fabricação 

testado e um sistema de 

qualidade certificado.

Variedade: uma ampla 

gama de produtos que 

permitem o tratamento 

de líquidos com 

características distintas 

e variáveis.

2 3 4 51

Produtos  
alimentícios
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1.800.4CARBON  calgoncarbon.com  info@calgoncarbon.com

Calgon Carbon Corporation 
3000 GSK Drive
Moon Township, PA 15108, EUA
Ligação gratuita: 800-4CARBON
Telefone: 412 787-6700 
Fax: 412 787-6676 
Info@calgoncarbon.com

Operações na Europa
Chemviron
Zoning Industriel C de Feluy
B-7181 Feluy, Bélgica
Telefone: +32 (0) 64 51 1811
Fax: +32 (0) 64 54 1591
info@chemviron.eu
chemviron.eu

Chemviron França  
15 Avenue Edouard Belin 
92500 Rueil-Malmaison, França 
Telefone: +33 181934101 
info@chemviron.eu

Operações na Ásia
Calgon Carbon Asia Pte Ltd.
3 HarbourFront Place
#05-01 HarbourFront Tower Two 
Singapura 099254 
Telefone: +65 6221 3500
Fax: +65 6221 3554
singaporesales@calgoncarbon-as.com

Operações no Japão
Calgon Carbon Japan
Sede e escritório de vendas
Central Building 8F, Kyobashi 1-1-5,
Chuo-ku, Tóquio 104-0031, Japão
Telefone: 81-3-5205-0664

Calgon Carbon Brasil 
Av. Paulista. 1636. Sala 405 
Bela Vista - São Paulo - SP, Brasil 
Telefone: +55-11-3208-0794 
Fax: +55-11-3208-0794 

Calgon Carbon México 
Fernando Gonzalez Roa #82, CTO. 
Juristas, Cd. Satelite 
Naucalpan, Edo de Mexico, CP 53100 
México 
Telefone: +52 55 5572-2554 
Fax: +52 55 5572-7218 

Hyde Marine, Inc.
2000 McClaren Woods Drive
Coraopolis, PA 15108
1.800.422.7266
sales@hydemarine.com
hydemarine.com

Fique com o líder mundial em tecnologia de carvão ativado 
Como líder na indústria de carvão ativado e com a expertise em desinfecção e oxidação 

com luz ultravioleta, a Calgon Carbon criou sistemas de purificação de ponta para água 

potável, águas residuais, controle de odor, redução de poluição e uma variedade de processos 

industriais e comerciais de manufatura. Atualmente, oferecemos tecnologias de carvão ativado 

usadas em mais de 700 aplicações distintas do mercado, desde purificação de ar e água 

potável até purificação de alimentos e produtos farmacêuticos, separação de gás e remoção de 

emissões de mercúrio de usinas de energia a carvão. Os programas de reciclagem/remediação 

ambiental de baixo custo da Calgon Carbon combinam a mistura adequada de um carvão 

ativado eficaz, engenhosos sistemas de adsorção e serviços profissionais/técnicos.


