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O CVR

Associação sem fins lucrativos fundada em 2002

Instalações próprias com 2000 m2

Circa dezena e meia de colaboradores

Transferência de tecnologia para

Gestão e Valorização

de Resíduos

1. CVR – Centro para a Valorização de Resíduos
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1. CVR – Centro para a Valorização de Resíduos
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Serviços Analíticos Consultoria I&DT Conferências

1. CVR – Centro para a Valorização de Resíduos
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+ Laboratório de Caracterização de Resíduos

+ Laboratório de Emissões Gasosas

+ Laboratório de Avaliação de Ruído 

+ Laboratório de Materiais e Geotecnia

Serviços Analíticos Consultoria I&DT Conferências

1. CVR – Centro para a Valorização de Resíduos
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+ Análise do Ciclo de Vida (ISO 14044:2006)

+ Análise de potencial para valorização energética

+ Classificação de resíduos perigosos/não perigosos

+ Caracterização de solos

+ Datasheets/Certificação de produtos

+ Apoio ao Licenciamento ambiental

Serviços Analíticos Consultoria I&DT Conferências

1. CVR – Centro para a Valorização de Resíduos
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+ Seleção de metodologias de gestão de resíduos

+ Ensaios de pirólise e gaseificação

+ Estudos de incorporação de resíduos

+ Desenvolvimento de tratamentos biológicos

+ Descontaminação e recuperação de metais

+ Design para a sustentabilidade de produto

+ Montagem de projetos de I&D científico financiados

+ Desenvolvimento de produto

+ Desenvolvimento de processos

Serviços Analíticos Consultoria I&DT Conferências

1. CVR – Centro para a Valorização de Resíduos
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+ Organização de conferências internacionais: Wastes

Serviços Analíticos Consultoria I&DT Conferências

1. CVR – Centro para a Valorização de Resíduos
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2. Fracionamento e caracterização morfológica, 

química e cristalográfica da fração inorgânica de 

crustáceos e bivalves

 

       

Figura PPS3.A1.T4.1- Fotografia das amostra em análise: a) conchas de mexilhões; b) 

alcalinizante comercial, CC Com; c) conchas trituradas no moinho de maxilas, MEX MA 

cru; d) conchas moídas no moinho de martelo, MEX MT cru, e) conchas moídas e 

calcinadas a 600ºC, MEX MT 600. 

a b c d e 

Foram caracterizados os seguintes produtos:

• Casca de Mexilhão seca e triturada (MEX MT CRU);

• Casca de Mexilhão triturada e Calcinada (MEX CRU 600ºC);

• Produto Comercial à base de Carbonato de Cálcio (CC com).

Imagem 1 – Fotografia das amostra em análise: a) conchas de mexilhões; b) alcalinizante comercial, CC Com; 

c) conchas trituradas no moinho de maxilas, MEX MA cru; d) conchas moídas no moinho de martelo, MEX MT 

cru, e) conchas moídas e calcinadas a 600ºC, MEX MT 600.
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2. Fracionamento e caracterização morfológica, 

química e cristalográfica da fração inorgânica de 

crustáceos e bivalves

A caraterização química incidiu nos seguintes parâmetros:

• Análise granulométrica;

• Análises térmicas diferencial e gravimétrica (ATD e ATG);

• Análise mineralógica por difracção de raios X (DRX);

• Quantificação das fases cristalinas pelo método de Rietveld.
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2. Fracionamento e caracterização morfológica, 

química e cristalográfica da fração inorgânica de 

crustáceos e bivalves

• Análise mineralógica por difracção de raios X (DRX)
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Imagem 2 – Difractograma do produto comercial (CC Com.), das conchas em cru 

moídas (MEX MT cru) e das conchas moídas calcinadas a 600ºC (MEX MT 

600ºC), com as respectivas fases cristalinas identificadas.
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2. Fracionamento e caracterização morfológica, 

química e cristalográfica da fração inorgânica de 

crustáceos e bivalves

• Quantificação das fases cristalinas pelo método de Rietveld

Tabela 1 – Quantificação das fases cristalinas identificadas pelo método de Rietveld e dimensão do cristal de calcite

Fases Cristalinas
Análise quantitativa por Rietveld (% massa)

CC Com. MEX MT cru MEX MT 600

Calcite, Ca CO3 86,0 66,2 100

Aragonite, Ca CO3 - 33,8 -

Quartzo, SiO2 8,0 - -

Anquerite, Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 6,0 - -

Dimensão do cristal da calcite (nm) 223,2 112,5 246,8
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3. Scale-up na produção de granulado da fração 

inorgânica de bivalves e crustáceos 

Resíduo 
mexilhão 

Lavagem 
Secagem/
Calcinação

Trituração em 
moinho 

martelos 

Peneiramento 
<125mm

BivalSorb
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4. Valorização das cascas de bivalves e 

crustáceos como adsorvente  

❑ Avaliação das cinéticas de adsorção aos seguintes metais: Crómio, Chumbo, Zinco, Cobre e Níquel

❑ Estudo das condições operacionais que afetam o processo de adsorção a longo do tempo de operação: pH,

concentração inicial do metal em estudo, concentração de adsorvente BivalSorb (com e sem calcinação):

❑ Estudo da influência do pH: 5,7,9;

❑ Estudo da influência da concentração inicial de cada metal em estudo: 10, 20, 50 e 100 mg/l;

❑ Estudo da influência de adsorvente BivalSorb: 1, 5 e 10 g/l.

❑ Modelação cinética dos resultados.

❑ Comparação dos resultados com dados bibliográficos de referência.

VALIDAÇÃO TÉCNICA DO ADSORVENTE BIVALSORB
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4. Valorização das cascas de bivalves e 

crustáceos como adsorvente  

Imagem 3 – Resultados das cinéticas de adsorção do MEX MT Cru 

• Resultados com adsorvente Bivalsorb sem calcinação (MEX MT Cru)
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4. Valorização das cascas de bivalves e 

crustáceos como adsorvente  

Imagem 4 – Resultados das cinéticas de adsorção do MEX MT 600ºC

• Resultados com adsorvente BivalSorb com calcinação (MEX MT 600ºC)
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5. Teste do adsorvente à base de fração 

inorgânica de crustáceos ou bivalves para 

remediação ambiental

▪ A electroremediação é uma técnica de remediação in-situ, aplicada com sucesso a matrizes sólidas porosas

contaminadas.

▪ O processo consiste na aplicação de uma corrente direta de baixa intensidade.

▪ As espécies carregadas positivamente movem-se na direção do cátodo e as espécies com carga negativa movem-

se na direção do ânodo. Processos responsáveis por este movimento: electromigração, electro-osmose e

eletrocforese

+
-
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▪ Adsorventes de baixo custo:

▪ Fração inorgânica do resíduo de casca de 

mexilhão (BivalSorb)

BARREIRAS REATIVAS PERMEÁVEIS
Material Reativo

5. Teste do adsorvente à base de fração 

inorgânica de crustáceos ou bivalves para 

remediação ambiental
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Avaliar a aplicação de um sistema combinado inovador, através do acoplamento das barreiras

permeáveis reativas com a tecnologia de electroremediação, para o tratamento de solos

contaminados com metais pesados.

=+

Electrokinbarrier
Electroremediação

Barreiras

Permeáveis

Reativas

BivalSorbAplicação de 

corrente elétrica de 

baixa intensidade 

no solo

5. Teste do adsorvente à base de fração 

inorgânica de crustáceos ou bivalves para 

remediação ambiental
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1 52 43

1 - Electrokinetic cell (anode)

2 – Permeable reactive barrier (EGGIF adsorbent)

3 - Contaminated soil module

4 – Permeable reactive barrier (EGGIF adsorbent)

5 - Electrokinetic cell (cathode)

a)

a)

a)

b)b)

c)c)

a)

d)

d)

c)

c)

e)

e)

a)a)

a)

a)

d)f)

d)f)

a) Tap

b) pH meter (Soils)

c) d) Graphite

Electrodes

e) pH meter (Liquids) f) net

5. Teste do adsorvente à base de fração 

inorgânica de crustáceos ou bivalves para 

remediação ambiental
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5. Teste do adsorvente à base de fração 

inorgânica de crustáceos ou bivalves para 

remediação ambiental
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5. Teste do adsorvente à base de fração 

inorgânica de crustáceos ou bivalves para 

remediação ambiental

Remediação 

de Matrizes 

sólidas

Solos Contaminados 

Lamas de ETAR Contaminadas

Composto Contaminado
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5. Teste do adsorvente à base de fração 

inorgânica de crustáceos ou bivalves para 

remediação ambiental

Lamas de ETAR Contaminadas

Treatment time (h): 94

Concentração BivalSorb [g -kg]: 30

Currente eletrica (V-cm): 1

Solução tampão : ácido citrico
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5. Teste do adsorvente à base de fração 

inorgânica de crustáceos ou bivalves para 

remediação ambiental

Imagem 5 – Resumo dos resultados da remediação eletrocinética
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5. Teste do adsorvente à base de fração 

inorgânica de crustáceos ou bivalves para 

remediação ambiental

Imagem 6 – Evolução do crescimento das plantas de alface ao longo do tempo 

de operação em cada ensaio: A) 7 dias de operação; 21 dias de operação; 42 

dias de operação; 90 dias de operação
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5. Teste do adsorvente à base de fração 

inorgânica de crustáceos ou bivalves para 

remediação ambiental

Crescimento Alfaces

Tempo Branco
Após tratamento 

com CCcom

Após tratamento 

com MEX MT 

600ºC

Após tratamento 

com MEX MT

Lamas sem 

tratamento

Percentagem crescimento (%) 0 6 4 10 -8

Peso Final (g) 46 51 56 64 25

Percentagem Índice de Crescimento 

(%)
0 11 22 39 -54

Tabela 3 – Resumo dos resultados obtidos no crescimento das plantas de alface ao longo do tempo de operação em cada ensaio
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6. Conclusões

❑ A Caraterização Química dos diferentes resíduos de mexilhão em estudo, demonstram que o processo de

calcinação promove a diminuição da fração de aragonite e aumenta a dimensão do cristal da calcite;

❑ Os resultados da avaliação das cinéticas de adsorção dos metais pesados em estudo (Crómio, Chumbo, Zinco,

Cobre e Níquel), demonstram que a sua adsorção é favorecida utilizando o resíduo de casca de mexilhão sem

calcinação. Foram obtidas elevadas percentagens de remoção, nomeadamente: Crómio (50%), Chumbo (92%),

Zinco (96%), Cobre (78%) e Níquel (70%);

❑ Os ensaios de validação do adsorvente BivalSorb no modelo de remediação eletrocinética, voltaram a demonstrar a

elevada afinidade do adsorvente com os metais pesados em estudo. Foram obtidas elevadas percentagens de

remoção, nomeadamente: Crómio (71,6%), Chumbo (92,4%), Zinco (82,2%) e Cobre (76,0%);

❑ Os resultados da germinação de alfaces após descontaminação também foi positivo, tendo sido registado um

aumento de 39% no peso das plantas.
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CENTRO PARA

A VALORIZAÇÃO

DE RESÍDUOS

Edificio 10

Campus de Azurém da Universidade do Minho

4800-058 Azurém – Guimarães

T. 253 510 020

F.  253 510 029

M. geral@cvresiduos.pt

www.cvresiduos.pt

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

ANDRÉ RIBEIRO

ARIBEIRO@CVRESIDUOS.PT


