
Resumo 

 

A presença e remoção de compostos orgânicos têm sido estudadas em diferentes matrizes. 

Apesar da sorção em carvão activado ser bastante comum em estações de tratamento de águas 

residuais, a necessidade de regeneração e os elevados custos de operação motivaram a procura de 

adsorventes alternativos. 

 

Neste trabalho pretendeu-se estudar a capacidade de remoção de compostos orgânicos, por 

sorção em materiais adsorventes excedentários. Estudou-se a remoção de fenol e de um 

Hidrocarboneto Policíclico Aromático (PAH) (benzo(ghi)perileno) por adsorção em cinza de 

casca de amêndoa. Para isso, foram realizados ensaios por partidas (batch), com o objectivo de 

determinar a evolução da remoção destes compostos ao longo do tempo (isotérmica de 

adsorção). Estudou-se ainda a cinética de adsorção e o efeito da variação de pH. 

 

As cinzas de casca de amêndoa foram caracterizadas por FTIR. A determinação do fenol em 

meio aquoso foi efectuada por análise colorimétrica (método da 4-aminoantipirina), o 

benzo(ghi)perileno foi determinado através por cromatografia líquida de alta eficiência com 

detector de fluorescência (HPLC/FL). 

 

Nos ensaios realizados com fenol verificou-se que o equilíbrio foi atingido ao fim de 

aproximadamente 60 min (nas condições operatórias estudadas). O modelo cinético que melhor 

ajustou os valores experimentais foi o de pseudo-segunda-ordem. Em relação às isotérmicas de 

adsorção, o modelo de Langmuir foi o que melhor descreveu os dados experimentais. Verificou-

se ainda que o pH afecta a capacidade de remoção do fenol pela cinza de casca de amêndoa. 

 

Relativamente à adsorção do PAH (benzo(ghi)perileno) apenas se pode referir que a cinza de 

casca de amêndoa remove este composto. Os ensaios realizados não foram suficientes para poder 

concluir algo acerca do tempo de contacto necessário para atingir o equilíbrio, da cinética do 

processo de adsorção ou das isotérmicas de adsorção. 
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Abstract 

 

The presence and removal of organic compounds have been studied in several aqueous 

matrices. Although, sorption onto activated carbon is quite common in wastewater treatment 

plants, the need of regeneration and the high operation costs motivated the search for alternative 

adsorbents. 

 

The aim of this work was to study the removal capacity of organic compounds, by sorption 

onto alternative adsorbent materials. The removal of phenol and the Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbon  (PAH) (benzo(ghi)perilene) by adsorption onto almond shells ash were studied. 

Batch experiments were carried out to determine the removal evolution of these compounds 

through time (adsorption isotherm). The kinetics of adsorption and the effect of pH were also 

studied. 

 

Almond shells ashes were characterized by FTIR. The phenol determination in aqueous 

medium was made by colorimetric analysis (4-aminoantipirine method), benzo(ghi)perilene was 

determined by high performance liquid chromatography with fluorescence detector (HPLC/FL). 

 

The experiments with phenol showed that the equilibrium was reached after approximately 

60 min (in the studied operating conditions). The pseudo-second-order was the kinetic model 

that best fitted the experimental values. In relation to the adsorption isotherms, the Langmuir 

model was the one that best described the experimental data. It was verified that the pH affects 

the phenol removal capacity by the almond shells ash. 

 

Relatively to the adsorption of the PAH (benzo(ghi)perilene) it only can be said that the 

almond shells ash removes this compound. The experiments carried out were not enough to 

conclude something about the contact time needed to reach the equilibrium, the kinetics of the 

adsorption process or the adsorption isotherms. 
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