
Resumo 
 
Este trabalho tem como objectivo estudar a descoloração e mineralização de soluções 
coradas, em contínuo, por três processos diferentes: ozonização, adsorção em leito fixo 
de carvão activado e ozonização na presença de um leito fixo de carvão activado. Para 
tal avaliou-se o efeito de vários parâmetros na remoção de cor e TOC e no consumo de 
ozono em soluções de corantes e efluentes têxteis com o objectivo de optimizar as 
condições operatórias. Avaliouse ainda a possibilidade de regeneração in-situ do 
carvão activado por acção do ozono. 
No processo de ozonização começou-se por avaliar o efeito de vários parâmetros tais 
como: concentração de corante à entrada, dose de ozono aplicada, pH, condutividade e 
sentido do fluxo de líquido. Concluíu-se que o ozono é eficiente na descoloração de 
soluções, mas é consideravelmente menos eficiente em termos de remoção de TOC. 
Os ensaios de adsorção em leito fixo de carvão activado tiveram como objectivo 
optimizar as condições operatórias e avaliar a capacidade de adsorção do carvão 
activado seleccionado durante o funcionamento em contínuo. Verificou-se que a 
adsorção em carvão activado permite obter eficiências de descoloração e remoção de 
TOC elevadas mas ao fim de algum tempo o carvão activado vai ficando saturado e a 
eficiência de remoção diminui. 
Os ensaios de oxidação química com ozono na presença de carvão activado foram 
realizados para avaliar o efeito da utilização conjunta de ozono e carvão activado. 
Concluíu-se que a utilização conjunta do ozono e de carvão activado permite aumentar 
a descoloração obtida e aumentar significativamente a eficiência de remoção de TOC, 
mesmo quando o carvão activado se encontra parcialmente saturado. O carvão 
activado actua não só como adsorvente mas também como catalisador, promovendo a 
decomposição do ozono. 
Uma vez demonstrada a aplicabilidade prática da combinação da ozonização e 
adsorção em carvão activado realizaram-se ensaios para avaliar qual a melhor 
configuração deste processo, concluindo-se que a configuração da coluna desempenha 
um papel importante nos resultados obtidos. As configurações da coluna que permitem 
obter eficiências de remoção de cor e TOC mais elevadas são as configurações em 
série e a configuração com carvão activado na parte superior da coluna. 
Avaliou-se ainda a possibilidade de dessorção dos compostos adsorvidos no carvão 
activado e regeneração in-situ do carvão activado por acção do ozono. 
Observou-se que a adsorção é irreversível e a regeneração in-situ do carvão activado 
por acção do ozono só ocorre em determinadas condições. 
Os resultados obtidos demonstram claramente que a ozonização na presença de um 
leito fixo de carvão activado é uma técnica promissora para o tratamento final de 
efluentes corados. A aplicabilidade prática deste processo foi demonstrada utilizando-o 
como tratamento terciário de efluentes têxteis submetidos previamente a tratamentos 
biológicos. 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
The main goal of this work was the study of the decolourisation and mineralization of 
coloured solutions, under continuous operation, by three processes: ozonation, 
adsorption on a fixed activated carbon bed and ozonation in the presence of the fixed 
activated carbon bed. The effect of several parameters in colour and TOC removal and 
ozone consumption of dye solutions and textile effluents was investigated with the aim 
to optimize the operation conditions. The possibility of insitu regeneration of activated 
carbon by ozone action was also evaluated. 
The effect of some parameters (inlet dye concentration, applied ozone dose, pH, 
conductivity and liquid flow direction) was evaluated in the ozonation. Ozonation was 
found to be effective for decolourisation of solutions, but only has a slight effect on TOC 
removal. 
Adsorption on a fixed activated carbon bed experiments was carried out in order to 
optimise the operation conditions and to evaluate the adsorption capacity of the 
activated carbon under continuous operation. It was observed that the adsorption on a 
fixed activated carbon bed allows to achieve high decolourisation and TOC removal, but 
during the adsorption processes the activated carbon become saturated and the 
removal efficiency decreases. 
The experiments of ozonation in the presence of the fixed activated carbon bed were 
carried out to evaluate the effect of the combination of ozone and activated carbon. It 
was observed that this combination enhances both the decolourisation and the 
mineralisation of the solutions. Activated carbon acts both as an adsorbent and as a 
catalyst, promoting the ozone decomposition. 
After the applicability of the combination of ozone and activated carbon was 
demonstrated, experiments were carried out in order to evaluate the best reactor 
configuration for this process. The column configuration plays an important role in the 
results obtained. The configurations in series and with activated carbon in the upper part 
of the column shown the highest colour and TOC removal. 
The possibility of desorption of the organic matter adsorbed on the activated carbon and 
in-situ regeneration of activated carbon by ozone was also studied. It was observed that 
adsorption is irreversible and the in-situ regeneration of the activated carbon by ozone 
only occurs under specific conditions. 
The results obtained clearly show that ozonation in the presence of a fixed activated 
carbon bed is a promising technique for the final treatment of coloured effluents. 
Practical application of this process was validated by treating two industrial textile 
effluents, collected after two different biological treatments. 
 
 
 
 
 


