
Resumo 

A poluição das águas, nos seus vários aspectos, afecta profundamente o meio ambiente, sendo a 

contaminação pelo metais pesados uma das formas mais perigosa para os seres vivos.  

Neste trabalho investigou-se a possibilidade de utilização da casca de pinheiro na remoção de alguns 

metais pesados em águas contaminadas.  

A exequibilidade desta aplicação foi testada em laboratório em ensaios em "batch" e tratamentos 

continuos com águas que se contaminaram com Pb(II), Cd(ll) e Cr(III).  

Nos ensaios prévios em "batch" tentou-se definir quais os parâmetros que afectavam 

significativamente a extensão da fixação pela casca das espécies iónicas poluentes que se tinham 

proposto estudar.  

Fez-se seguidamente um estudo da cinética com o objectivo de determinar qual a resistência que 

controlava a velocidade de transferência dos iões entre a casca e a solução contaminada.  

Realizaram-se pormenorizados estudos em "batch" dos equilíbrios iónicos com os três metais 

considerados, dando-se uma especial relevância aos equilíbrios casca - Pb(ll). Foram estudados os 

efeitos da granulometria, pH e concentração iónica da solução aquosa. Constatou-se que o parâmetro 

- pH - era particularmente relevante.  

Estes estudos mostraram que, embora a casca apresentasse a propriedade de remover metais de 

soluções aquosas, a sua capacidade de remoção era baixa e portanto a eliminação daqueles não era 

eficaz.  

Investigou-se, portanto, a possibilidade de activar a casca utilizando um processo simples e pouco 

oneroso. A activação pelos ácidos sulfúrico, nítrico e acético não conduziu a resultados com 

interesse, salvo o tratamento em condições específicas com o H2SO4.  

As activações por amoníaco gasoso e por uma mistura de cloreto de sódio e hidróxido de sódio 

revelaram-se muito mais promissoras. O tratamento com amoníaco, além de ser um processo de 

aplicação simples conduziu a um aumento da extensão da remoção do Pb(ll) da ordem dos 300%.  

Ensaios operando em contínuo, em coluna por percolação através dum leito fixo de casca e em 

reactor agitado, foram também realizados com casca natural e casca activada pelo amoníaco. As 

operações em coluna utilizando casca natural não conduziram a resultados com interesse e usando 

casca activada pelo amoníaco introduziram um problema de lixiviação de compostos orgânicos da 

casca que não se conseguiu ultrapassar.  

As operações em contínuo em reactor agitado com casca natural, fazendo o controlo do pH durante a 

operação, mostraram-se muito eficazes pois conseguiu-se uma depuração quase total. A utilização da 

casca activada pelo amoníaco também conduziu a bons resultados.  

Embora se considere ser necessário aprofundar alguns estudos feitos e realizar outros sobre 

aspectos que não se focaram, pensa-se que este trabalho permite propor a casca de pinheiro como 



material alternativo, muito menos oneroso, aos materiais clássicos usados na depuração de águas 

contaminadas.  


