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Tratamento de águas residuais
Tratamentos primários
Tratamentos secundários

Introdução de coagulantes e floculantes que promovam a agregação e sedimentção
das partículas e material disperso coagulação - floculação

Tratamento primário

Prática corrente: utilizar sais inorgânicos coagulantes ou polímeros sintéticos
derivados do petróleo não biodegradáveis (poliacrilamidas)



Objectivos
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Produzir agentes para o tratamento de efluentes corados (indústria téxtil, etc..) 
com as características adequadas

Desenvolver novos agentes de tratamento de águas residuais
partindo de resíduos da madeira (eucalipto e outras espécies)

Biodegradáveis

Economicamente viáveis

Amigos do Ambiente

Base Natural

Ultrapassar as desvantagens das soluções tradicionais existentes

Oil-based/non-renewable Low/slow biodegradation

Residual unreacted monomers or by-products can be released and hazardous

High toxicity/carcinogenicity



Objectivos

 Valorização de 
resíduos

 Resíduos
celulósicos

• CDAC – floculante catiónico

de base celulose

• ADAC - floculante aniónico

de base celulose

CDAC

• Aplicação no 

tratamento de 

efluentes

• Efluentes corados
(modelo e industriais)

(efluentes reais de lagares de 
azeite)

Matérias primas AplicaçãoProdutos

ADAC

• Madeira de eucalipto ou
acácia (resíduos)

• Fibras de celulose
(branqueadas ou não)

Economia Circular



 Kappa N: 10.2 
(~90% celulose)

 Kappa N: 13.9 
(~89%celulose)

Extracted 
cellulose fibres:Na2CO3,  NaOH, Na2S

160°C, 30min 

Matérias Primas usadas no processo de produção dos floculantes

Extracted 
cellulose fibres:

 Kappa N: 16.1 
(~77%celulose)

 Kappa N: 26.7 
(~71%celulose)

Eucalyptus wood chips 
WASTES - grinding

*Nº Kappa – dá indicação do teor de lenhina nas fibras

Cellulose
Purity: 94 %

1

Surplus of Eucalyptus
bleached cellulosic 
fibers

Alkaline extraction

Mild Kraft cooking

Base Eucalyptus

Teor de lenhina entre 0.5 e ~4,5%



Matérias Primas usadas no processo de produção dos floculantes

Extracted 
cellulose fibres:

 Kappa N: 15.0 
(~72%celulose)

 Kappa N: 19.7 
(~69%celulose)

Na2CO3,  NaOH, Na2S
160°C, 60min 

Acacia wood chips - grinding

*Nº Kappa – dá indicação do teor de lenhina nas fibras

Mild Kraft cooking

Base Acacia Dealbata

Teor de lenhina entre 2 e 4.5%



Modificação da celulose 

DAC (celulose dialdeído)

CDAC (celulose catiónica)

oxidação

Objectivo - Obtenção de celulose solúvel em água

 Oxidação da celulose – abertura dos grupos glucose Introdução de grupos aldeído)

cationização

Modificação em duas etapas

 Produção de celulose iónica

ADAC (celulose aniónica)anionização



Modificação da celulose - Cationização 

DAC (celulose dialdeído)
CDAC (celulose catiónica)

Periodato
oxidação

Cationização
Reagente de Girard

Condições óptimas

pH 3.0, 75ºC, 3h pH 4.5, 70ºC, 1h

Razão GT/aldeído
• 3.9
• 1.95
• 0.975

Caracterização
• FTIR
• 1H NMR
• Elemental Analysis
• Electrophoretic Light 

Scattering
• Dynamic Light Scattering

oxidação

Condições óptimas

Obtenção de celulose
solúvel em água

celulose

cationização



DAC
ADAC

pH 3.0, 75ºC, 3h
pH 4.5, 25ºC 

NaS2O5/celulose=14

Anionização
metabisulfito

•Diferentes tempos 
de reacção
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Modificação da celulose - Anionização 

celulose DAC (celulose dialdeído)
ADAC (celulose aniónica)

Periodato
oxidação

Produto final 
solúvel em água

oxidação anionização



Caracterização CDACs de resíduos de eucalipto

DSa

Indíce cationicidadea

Carga (potencial zeta [mV]lb)

b electrophoretic light scattering
Peso molecular e raio hidrodinâmicoc; cdynamic light scattering

10.2

0.96-1.27

3.15-3.62

56 −51 

Matérias primas diferente Nº Kappa 13.9

0.97-1.09

3.17-3.37

50 −52 

16.1

0.74-0.87

2.84-2.98

52 −58 

26.7

0.79-1.22

2.88-3.56

40 −46 

Extracção água quente + Kraft cooking 

DS- grau de substituição - a análise elementar

pH 3.0, 75ºC, 3h pH 4.5, 70ºC, 1h
GT

DACw CDACw

Kraft cooking

Várias razões GT/aldeído



DSa

Indíce anionicidadea

Carga (potencial zeta [mV] - negativolb)

b electrophoretic light scattering
Peso molecular e raio hidrodinâmicoc; cdynamic light scattering

10.2

0.5-1.12

3.61-4.04

-37 − -41   

Matérias primas diferente Nº Kappa 13.9

1.13-1.43

4.07-4.62

-31 − -44

16.1

1.08-1.27

3.96-4.33

-38 - -44  

26.7

1.34-1.60

4.47-4.90

-40  − -45   

Extracção água quente + Kraft cooking 

DS- grau de substituição - a análise elementar

pH 3.0, 75ºC, 3h pH 4.5, 25ºC

DACw ADACw

Kraft cooking

Vários tempos de reacção (24 a 144 h)

Caracterização ADACs de resíduos de eucalipto



Applicação dos polielectrólitos naturais no 
tratamento de águas residuais (ETARs)

Performance 
indicators Turbidity CODAbsorbance
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Natural-based wastewater
treatment agents

12 Cationic cellulose-
based flocculants

10 Anionic cellulose-
based flocculants

Tannin-based
coagulants

Model effluents

Methylene Blue

Crystal Violet

Basic Green 1

Duasyn Direct Red

Acid Black 2

Jar test conditions
several 

Concentrations
range
pHs

Multiple systems
(combination with 

inorganic clay 
phase)

Industrial effluents
Textile industry 

effluent

Olive oil mill 
eflluent



Aplicação dos CDACs (celulose catiónica) no 
tratamento de efluentes corados - exemplos

% de remoção da cor
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T0=turbidiez do efluente inicial

Tf=turbidiez da amostra no fim do tratamento

% 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙 =
𝑇0 − 𝑇𝑓
𝑇0

∙ 100 

Melhor solução: Sistema dual 
combinação agente inorgânico – bentonite (argila, 2.3 µm) + bio-polímero)

Testes Jar

Avaliação da eficiência

Controlo da turbidez ao longo do tempo (ou absorbância)

Medição do CQO

(Variação da turbidez)



Methylene Blue

CDAC pasta Kappa 
26.7  

85%

Aplicação dos CDACs (celulose catiónica) no 
tratamento de efluentes corados - exemplos

Removal

95%

C
o
n
d
it
io

n
s

Bentonite
0.07wt%
0.07wt%

CDAC  
0.67mg/L
0.67mg/L

pH  
3.0
7.0 

Crystal Violet

Poliacrilamida de referência cPAM

Removal 80%
Removal 50%

55%

Removal

99%

C
o
n
d
it
io

n
s Bentonite

0.07wt%
0.07wt%
0.07wt%

CDAC  
1.33mg/L
2.67mg/L
2.67 mg/L

pH  
2.5
4.0 
7.0

Efluentes modelo: Methylene Blue; Crystal Violet

K Grenda et al, Water Science & 
Technology, 76 (6), 1490, 2017

Jar Tests Melhor solução: Sistema dual 
combinação bio-polímero + bentonite

CDAC pasta Kappa 
26.7  

82%

Poliacrilamida de referência cPAM



Bleached pulp

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PAM

E.C.

B.P.

10.2

pH 7.0 pH 3.0 pH 1.5

Alkali-extracted

Cellulose from bleached pulp 

CDACs
Turbidity removal after 24hKappa N

26.7

16.1

13.9

10.2

Synthetic 

reference

pH 7.0

pH 3.0pH 1.5

2.67 ppm CDAC + 0.3 wt% bentonite

Referência (cPAM -sintético) CDACs de maior carga

Efluente corado da indústria textil

Teste Jar

Aplicação dos CDACs (celulose catiónica) no 
tratamento de efluentes corados - exemplos

Efluente industrial (textil)

Melhor solução Sistema dual bentonite + bio-

polímero

Remoções entre 97 e 67 % (função do pH)
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Variação da turbidez com o tempo – exemplos
Testes com os vários CDACs e o polímero de referência CPAM (círculos vermelhos)

Sistema dual bentonite + CDAC - pH 3

Aplicação dos CDACs (celulose catiónica) no 
tratamento de efluentes corados - exemplos

Efluente corado da indústria textil

0.6 wt% bentonite + 2.67 mg/L CDAC 0.6 wt% bentonite + 5.34 mg/L CDAC
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Aplicação dos CDACs (celulose catiónica) no 
tratamento de efluentes corados - exemplos

Efluente corado da indústria textil

Variação da turbidez com o tempo – exemplos
Testes com os vários CDACs e o polímero de referência CPAM (círculos vermelhos)

Sistema dual bentonite + CDAC - pH 7

0.3 wt% bentonite + 2.67 mg/L CDAC 0.6 wt% bentonite + 5.34 mg/L CDAC 
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O desempenho é melhor quando o grau de substituição da celulose aumenta

PELs obtidos a partir de matérias primas menos puras (Kappa maior) com bom desempenho

Desempenho tão bom ou melhor (remoções entre 97% e 67%) que o 
polímero sintético (CPAM)

Forte influência do pH – melhor desempenho para pHs ácidos embora a 
remoção também seja da ordem dos 70% para pH 7

Remoção mais rápida para pH mais ácido

Aplicação dos CDACs (celulose catiónica) no 
tratamento de efluentes corados - exemplos

Efluente corado da indústria textil



Remoção de CQO

CDACs de maior carga

CQO inicial = 1475

CQO Value %Removal

ph=3.0 - 0.3% bentonite

+2.67 mg/l FLOC

336.0 77.2

275.0 81.4

307.0 79.2

ph=3.0 - 0.6% bentonite

+5.34 mg/l FLOC

579.0 60.7

273.0 81.5

310.0 79.0

Kappa N : 29.7

Kappa N : 29.7

Bleached pulp

Bleached pulp

Aplicação dos CDACs (celulose catiónica) no 
tratamento de efluentes corados industriais

CPAM

CPAM

Remoção de CQO 
elevada

Melhor do que com o 
CPAM



Synthetic 

reference

Extracted 

cellulose

Bleached 

pulp

Aplicação dos ADACs (celulose aniónica) no 
tratamento de efluentes corados industriais

ADAC Turbidity removal
Kappa N

26.7

16.1

13.9

10.2

ADAC obtido aós 24hde reacção
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Remoções entre 90 e 60 % (função do pH)

Referencia (aPAM)

Melhor solução Sistema dual bentonite + bio-

polímero

ADAC obtido aós 72hde reacção
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O desempenho é melhor quando o grau de substituição aumenta

PELs obtidos a partir de matérias primas menos puras (Kappa maior) com bom
desempenho

Desempenho equivalente ao polímero sintético (APAM)

Forte influência do pH – melhor desempenho para pHs ácidos embora a 
remoção também seja da ordem dos 60% a 70% para pH 7

Aplicação dos ADACs (celulose aniónica) no 
tratamento de efluente industrial corado (textil)

Efluente corado da indústria textil

Melhor solução Sistema dual bentonite + bio-polímero



Remoção de CQO

ADACs de carga maior

CQO inicial= 1475

CQO Value %Removal

ph=3.0 - 0.3% bentonite

+2.67 mg/l FLOC

575.2 61

457.01 69

ph=3.0 - 0.6% bentonite

+5.34 mg/l FLOC

501.0 66

339.2 77

Kappa N : 29.7

Kappa N : 29.7

Aplicação dos CDACs (celulose aniónica) no 
tratamento de efluentes corados industriais

APAM

APAM

Remoção de CQO 
elevada (até 77%)

Melhor do que com o 
APAM (referência)
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Aplicação dos CDACs (celulose catiónica) no 
tratamento de efluente industrial de lagar de azeite

Efluente de lagar de azeite

Tratamento com CDACs produzidos com base em matéria prima pouco pura, N. Kappa 15 - 20
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Variação da turbidez com o tempo –pH 4.74 (pH inicial do efluente)

Sistema dual bentonite (0.3%) + bio-polímero

Aplicação dos CDACs (celulose catiónica) no 
tratamento de efluente industrial de lagar de azeite

Efluente de lagar de azeite

CDAC produzido com base em matéria prima pouco pura, Kappa 16 – índice de cationicidade 3
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Variação da turbidez com o tempo – pH 7

Aplicação dos CDACs (celulose catiónica) no 
tratamento de efluente industrial de lagar de azeite

Efluente de lagar de azeite

CDAC produzido com base em matéria prima pouco pura, Kappa 16 – índice de cationicidade 3

Sistema dual bentonite (0.3%) + bio-polímero
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Variação da turbidez com o tempo – pH 7

Tratamento só com bio-polímero

Aplicação dos CDACs (celulose catiónica) no 
tratamento de efluente industrial de lagar de azeite

Efluente de lagar de azeite

CDAC produzido com base em matéria prima pouco pura, Kappa 16 – índice de cationicidade 3
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Boa remoção da turbidez ao pH do efluente (4.74) e a pH 7 (76 – 68%)

Bons resultados utilizando apenas o bio-polímero

Melhor desempenho do que com o polímero sintético (CPAM)

Influência do pH não é muito notória (pH inicial e pH 7)

Efluente de lagar de azeite

Bons resultados com concentrações entre 100 – 200 mg/l (nos dois sistemas
– mono e dual)

Aplicação dos CDACs (celulose catiónica) no 
tratamento de efluente industrial de lagar de azeite

Redução de CQO não é muito significativa
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Influência do pH e da adição de bentonite (24 h de tratamento)

pH inicial (4.74) pH 7

Aplicação dos CDACs (celulose catiónica) no 
tratamento de efluente industrial de lagar de azeite

Efluente de lagar de azeite

 Bons resultados para os dois pH
 Com bentonite apenas se verifica uma ligeira melhoria nos instantes iniciais

 Bons resultados concentrações de 50 e 100 mg/l de bio-polímero
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Variação da turbidez com o tempo – influência pH e tipo de polímero
(pHs superiores floculação mais rápida mas menor remoção no final)

50 mg/l de bio-polímero sem bentonite

Aplicação dos CDACs (celulose catiónica) no 
tratamento de efluente industrial de lagar de azeite

Celulose catiónica 1 – índice de cationicidade 3.25

Celulose catiónica 4 – índice de cationicidade 3.60

Celulose catiónica 10 – índice de cationicidade 3.0

Não se verificou grande influência

do tipo de Polímero (carga) – carga variou ente +39 e +44 mv



Remoção de CQO - exemplo

CDAC indíce de cationicidade 3.0

CQO inicial= 34661

Aplicação dos CDACs (celulose catiónica) no 
tratamento de efluente industrial de lagar de azeite

Máxima remoção de 
CQO ~20%

Melhor do que com o 
CPAM (referência)

pH neutro conduz a 
melhores remoções

Utilização de 
bentonite não tem 
grande influência

Necessidade de 
tratamento
secundário



Monitorização do processo de floculação -LDS

Rasteiro, M. G. et al. (2008). The use of LDS as a tool to evaluate flocculation mechanisms. Chemical Eng. & Processing, 47, 1323–1332. 

Procedimento desenvolvido anteriormente no Grupo de Investigação para monitorizar
processos de floculação

Avaliação continua (off-line) da 
estrutura dos flocos (dimensão

fractal (dF) ou “scattering 
exponent” (SE))

Laser diffraction spectroscopy 
(LDS)

Facilita o pre-screening dos floculantes mais
adequados para uma dada aplicação

Informação continua 
sobre a formação e 

crescimento dos flocos

A. Lorenço et I&ECR, 57(7), 2628, 2018



Monitorização do processo de floculação -LDS

Flocculation using dual system 
with bentonite (350 rpm - 20s-1)

Floc size assessment 
every 36 sec

Industrial effluent:

Floc structure evaluation -
Scattering exponent (SE) 

calculation over time

Laser diffraction spectroscopy 
(LDS)

Continuous information 
about particle size

The offline treatment 
of the scattering 
matrix allows 
obtaining information 
about the scattering 
exponent (SE), 
related to the flocs 
structure.

The information collected for 
different scattering angles leads 
to particle size distribution and 
to average particle size 
information

Continuous information 
about flocs 

formation/growth
A. Lorenço et I&ECR, 57(7), 2628, 2018



Real EffluentFlocculation  kinetics

pH 3.0
0.15% bentonite

Flocculation process monitoring - LDS 

The average floc sizes reaches the maximum within 60 
seconds after flocculant addition and later stabilizes

Rearrangement of aggregates occurs when larger flocs
are obtained



Real EffluentFlocculation  kinetics – structure (SE)

pH 3.0
0.15% bentonite

Flocculation process monitoring - LDS 

Flocs become more compact as flocculation progresses 
(higher SE)

Compacteness (SE value) depends on polymer 
concentration and bio-polymer characteristics



Conclusões

Valorização

de resíduos

de madeira

Tratamento

de águas

residuais

o Foi possível desenvolver uma estratégia
de produção de Celulose solúvel

o Cationização e Anionização da celulose

É possível controlar a 
modificação por forma a obter
bio-floculantes com cargas
diferentes

Os bio-polímeros produzidos
caracterizam-se pela sua solubilidade em
água à temperatura ambiente, pela
elevada densidade de carga e pela bio-
degradabilidade.

Procedimento bi-etápico.

Procedimento funcionou para fibras

com diferentes teores de lenhina

(processo extractivo suave)

o Bio-PELs testados positivamente
em efluentes da indústria textil
e de lagar de azeite

o Bio-PELs são tão ou mais
eficazes que os polielectrólitos
tradicionais de base petrolífera
(poliacrilamidas)

Previsto elevado potencial de 
aplicação no tratamento de águas
residuais de diversas indústrias

Efluentes corados bio-PELs 
funcionam melhor em
combinação com bentonite
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