
Resumo 

A exposição a doses elevadas de substâncias perigosas pode resultar num conjunto de efeitos 

indesejáveis nos recursos hídricos e na saúde das populações humanas e animais em geral. O 

PCP está classificado como uma substância perigosa (Directiva do Conselho 76/464/CEE) e 

substância perigosa prioritária pela Decisão nº 2455/2001/CE, e apesar dos esforços para banir 

a sua utilização ainda continua a ser utilizado, especialmente na indústria da madeira.  

O presente trabalho tem como principal motivação desenvolver uma metodologia capaz de 

minimizar a descarga deste poluente para o meio hídrico, considerando os mecanismos que 

lhe estão inerentes, bem como equacionar todos os parâmetros que maximizam este objectivo. 

O processo proposto é a sorção em casca de pinheiro, um sub-produto natural da indústria de 

processamento da madeira que demonstrou em trabalhos anteriores a sua adequabilidade na 

aplicação em sistemas de sorção de poluentes orgânicos em efluentes líquidos.  

As várias tarefas que estão descritas ao longo deste texto envolvem a modelação do processo 

de sorção, recorrendo ao estudo da cinética do processo e dos parâmetros de equilíbrio entre o 

PCP e a casca de pinheiro, bem como de outros materiais como o carvão activado, serrim de 

pinheiro e várias fracções da casca entretanto processada. Adicionalmente, procura-se analisar 

o sistema em funcionamento contínuo, de forma a avaliar a sua capacidade de saturação em 

condições dinâmicas. A progressão do trabalho envolveu, numa fase inicial, o desenvolvimento 

e validação do método analítico para a quantificação do PCP em matrizes aquosas e a 

caracterização dos materiais de sorção objecto de estudo, pretendendo desta forma relacionar 

os grupos superficiais presentes com a extensão da sorção.  

A caracterização da casca de pinheiro permitiu verificar que é um material bastante 

heterogéneo com área superficial específica muito reduzida e que tem maior teor de carbono e 

maior aromaticidade do que o serrim de pinheiro, a casca tratada e o extracto alcalino, assim 

como menor percentagem de grupos hidroxilo, comportando-se como um material ácido. A 

cinética da sorção de PCP na casca de pinheiro, assim como nos restantes materiais, com a 

excepção do carvão activado, é bem descrita pelo modelo de 2ª ordem. O processo tem uma 

fase inicial bastante rápida, fundamentalmente na gama de pH ácido, onde predomina a 

espécie molecular. É também nesta região que a extensão da sorção é maior devido à menor 

solubilidade do PCP. O equilíbrio de sorção de PCP em casca de pinheiro é bem representado 

por uma isotérmica linear, onde os mecanismos que estão envolvidos na retenção da molécula 

de PCP na superfície da casca de pinheiro prendem-se com a formação de ligações 

hidrofóbicas e pontes de hidrogénio com os grupos funcionais superficiais da casca de 

pinheiro. Os resultados obtidos nos ensaios em coluna são razoavelmente descritos pelo 

modelo de Thomas, tendo-se verificado que, com as condições mantidas nos ensaios, as 

necessidades de regeneração do sorvente são 0,106 kg por minuto e por metro quadrado de 

área transversal da coluna de sorção.  



Abstract 

The exposure to high levels of toxic substances may produce several undesirable effects in the 

watercourses and in the human and wildlife in general. The pentachlorophenol is classified as a 

dangerous substance (76/464/EEC Council Directive) and as priority dangerous substance by 

the Decision nº2455/2001/EC. Although several efforts had been done to eliminate its use, there 

are still several evidences of its utilization, specially in the wood related economic activities.  

The main purpose of this work was the development of a methodology capable of minimising 

the environmental discharge of pentachlorophenol by wastewaters, ,taking into account the 

involved mechanisms as well as all the parameters that maximize this purpose. The proposed 

system is the sorption in pine bark, a by-product from the wood industry, that previously showed 

excellent capability to adsorb similar organic pollutants from wastewaters.  

The tasks performed for modeling the sorption process, involved the study of the process 

kinetics and the equilibrium parameters between the pentachlorophenol and the pine bark. A 

comparative study was performed with other materials, as activated carbon, pine wood and two 

fractions of treated pine bark with alkaline solution. Preliminary studies of the hydrodynamic 

behavior of pine bark in columns were also performed. Previously to the sorption study, the bulk 

and the surface characterization of the sorbents were done, attempting to correlate the sorption 

extension with the sorbent characteristics. To quantify the pentachlorophenol in aqueous 

solutions, a solid-phase-micro-extraction and gaschromatography with mass spectrometry 

detection was validated. 

The pine bark characterization showed a material with a complex and heterogeneous surface, 

with extremely low specific surface area, higher carbon content and higher aromaticity than that 

of pine wood, the treated pine bark and alkaline extract. It also showed a lower content of 

hydroxyl groups than that of the other material, and an acidic behavior. The sorption kinetics of 

pentachlorophenol by pine bark, as well as all the other materials, was well described by a 

second order model. The process has an initial fast evolution, markedly at the acidic range, 

where the pentachlorophenol is in the molecular form. It is also in this range that the sorption 

extension is higher, due to the lower solubility of the neutral pentachlorophenol. The sorption 

equilibrium is represented by a linear isotherm, where the interactions between the 

pentachlorophenol molecule and the surface groups are probably hydrogen and hydrophobic 

bonding. The preliminary experimental results with the pine bark columns are well described by 

the Thomas model. The estimated need of sorbent regeneration was 0,106 kg per minute and 

square meter of the column cross area. 


