
 

Resumo 
 
A poluição ambiental das águas por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAHs) tem efeitos 

nefastos, tanto para a natureza como para os humanos, devido as suas propriedades adversas: 

altamente tóxicos e cancerígenas, por este motivo o objectivo do trabalho foi estudar técnicas de 

remoção/degradação de PAHs. 

 

Neste trabalho estudou-se a viabilidade da adsorção de dois PAHs [o benzo(a)pireno (BaP e o 

benzo(ghi)perileno (BghiP)] em cascas de amêndoa. Com o objectivo de relacionar os grupos 

superficiais presentes na casca com a extensão da adsorção, efectuou-se a caracterização físico 

química das mesmas, obteve-se uma casca com uma distribuição homogénea do tamanho dos 

poros, com uma área específica de 12.3675 m2/g. 

 

O equilíbrio de adsorção do Benzo(ghi)perileno na casca de amêndoa foi representado pelo 

modelo de Langmuir para altas concentrações e pelo modelo Linear para baixas concentrações. 

Os mecanismos que estão envolvidos na retenção da molécula de BghiP na superfície da casca 

de amêndoa prendem-se com a formação de interacções hidrofóbicas com os grupos funcionais 

superficiais da casca de amêndoa, identificadas por FTIR. 

 

Atingiu-se um tempo de equilíbrio de 24 horas. A cinética de adsorção do BghiP foi bem 

representada pelo modelo de pseudo 2ª ordem, para todos os parâmetros estudados. 

 

Comparou-se a adsorção dos dois PAHs (BaP e BghiP), verificou-se que existe uma maior 

percentagem de remoção para o BaP, atingindo quase 100% comparando com a do BghiP (93%). 

O mesmo foi verificado com a degradação química com o reagente de Fenton. 

 

Concluiu-se que a casca de amêndoa parece ser um adsorvente eficaz e barato para a remoção 

dos compostos estudados. 
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Abstract 
 
 
The environmental pollution of waters by the Polycyclic Aromatic Hydrocarbons has disasterous 

effects not only for the nature but also for the people. This is because of their distinct properties, 

which are highly toxic and carcinogenic. 

 

This work studied the feasibility of adsorption of PAHs on to almond shell. In order to relate the 

groups present on surface with the extent of adsorption, a physical chemistry and 

characterization of the shell had to be done. Thus, it was possible to obtain a homogeneous 

distribution of the pore size with a specific area of 12.3675 m2/g. 

 

The equilibrium of adsorption of BghiP in the almond shell was represented by isothermal of 

Langmuir to high concentrations, and for low was represented by the linear model. The 

mechanisms that are involved in the retention of PAHs molecules on the surface of the almond 

shell relate to the formation of hydrophobic links with the functional groups surface of the 

almonds shells, identified by FTIR. 

 

After 24 hour the equilibrium was achieved, the kinectics of adsorption of BghiP was well 

representede by the 2nd order model for all the parametres studied. 

Futhermore the adsorption os both two PAHs were compared and it was found that almost 

o100% of benzo(a) pirene, compared with BghiP (93%). The same results was verified with 

chemical degradation with Fenton reagent 

It was concluded that the shell of almonds appear to be a cheap and effective absorbent for the 

removal of the studied compounds. 
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