
 

Resumo 
Os produtos farmacêuticos no ambiente representam potenciais riscos de saúde do 

consumidor sendo, deste modo, uma questão ambiental bastante pertinente. As 

concentrações antropogénicas destes poluentes emergentes têm vindo a aumentar, 

podendo gerar pressões selectivas favoráveis a bactérias resistentes e provocando efeitos 

deletérios para os seres vivos. 

Com vista a abrandar as ameaças dos poluentes na sociedade e no nosso ambiente, é 

imprescindível tirar partido dos benefícios que temos adquirido ao longo dos anos. Para 

tal, os produtos excedentários agrícolas, como a casca de noz, tornaram-se importantes 

alternativas para ensaios de adsorção e, portanto, de possível remoção de poluentes de 

soluções aquosas. 

Neste projecto de desenvolvimento, utilizaram-se processos como a Adsorção e a 

Oxidação com Reagente de Fenton para a Remoção/Degradação de antibióticos 

(cloranfenicol). No caso particular do processo de Adsorção, foi determinado o tempo de 

equilíbrio e procedeu-se a ajustes dos modelos das isotérmicas de adsorção/dessorção. No 

processo oxidativo, avaliou-se a possibilidade da Oxidação Química com Reagente de 

Fenton como uma alternativa eficiente na degradação do cloranfenicol. 

Numa primeira fase, procedeu-se a ensaios de caracterização da casca de noz e 

estudou-se o tempo necessário para atingir o equilíbrio de adsorção bem como as 

isotérmicas de adsorção/dessorção que se podiam aplicar. Numa fase posterior, foi 

realizado um ensaio de oxidação com Reagente de Fenton, de modo a verificar o 

comportamento do cloranfenicol face a este processo. O método de análise utilizado para 

quantificar o cloranfenicol foi a cromatografia líquida de alta pressão com detector diode 

array.   

No processo de Adsorção, a remoção do cloranfenicol das matrizes aquosas segue, 

aproximadamente, uma cinética de pseudo-segunda ordem, e a isotérmica que mais se 

ajusta é a de Freundlich. Foram adquiridas remoções na ordem dos 65%. Pelos ensaios de 

dessorção constatou-se que o adsorvente utilizado é um bom adsorvente e, por 

conseguinte, não permite a dessorção em água. 

Na oxidação com Reagente de Fenton verificou-se que, nas condições específicas 

utilizadas, este processo apenas garante uma remoção de 20% do antibiótico da matriz 

aquosa. 
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Abstract 
Pharmaceutical drugs in the environment represent potential health risks for the 

consumer, being as such a quite relevant environmental question. The anthropogenic 

concentrations of these emerging pollutants have been increasing, potentially generating 

favourable selective pressures to resistant bacterias, causing deleterious effects on living 

organisms. 

To decrease the menace of these pollutants in society and in our environment, it is 

vital to take the best out of the benefits that we have been acquiring over the years. To 

accomplish that, the agricultural by-product, such as the nut shell, have become important 

alternatives for adsorption rehearsals and, therefore, of possible removal of pollutants of 

aqueous solutions. 

On the project at hand, many processes were used such as Adsorption and Fenton’s 

reagent oxidation for the removal/degradation of antibiotics (chloramphenicol). In 

Adsorption, specifically, the contact time for sufficient adsorption of antibiotics was timed 

and some adjustments were made to the adsorption/desorption isotherms. The possibility 

of using Fenton’s reagent oxidation as an efficient alternative to the degradation of 

chloramphenicol was evaluated, in the oxidation process.  

In a first step, nut shell characterization assays were made and there was studied 

the time needed to achieve adsorption equilibrium as well as adsorption/desorption 

isotherms that could be applied. In a later phase, Fenton’s reagent oxidation experiment 

was performed to check the chloramphenicol’s behavior. The analytical method used to 

quantify the chloramphenicol was liquid chromatography with diode-array detection.  

In the adsorption process, the removal of chloramphenicol from aqueous matrices 

follows, approximately, a pseudo-second-order kinetics, being the Freundlich’s isothermal 

the most suited. Removals of 65% have been acquired. In the desorption assays, it was 

acknowledged that the adsorbent used is good and, as such, it does not allow the 

desorption in water.  

         In Fenton’s reagent oxidation, it was verified that in the specific utilized conditions, 

this process only guarantees a 20% removal of the antibiotic of the aqueous matrice. 
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