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resumo 
 

 

Neste trabalho estuda-se a produção de oxigénio “on site” pelo método VSA 
comparando-o com outros métodos e evidenciando os benefícios da escolha do 
mesmo para a produção de oxigénio.  
O trabalho é constituído pela identificação da instalação, pelo enquadramento no 
processo de branqueamento e caracterização da instalação, pelas opções de processo 
e equipamento aplicável, pelos princípios de engenharia química envolvidos, 
aplicações particulares a uma linha de pré-deslenhificação e branqueamento de pasta, 
análise económica do investimento.  
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abstract 
 

 

In this work the production “on site” of oxygen is studied and compared with other 
methods underlying the benefits of this choice for the oxygen production. 
The work is composed by the installation identification, characterization and integration 
in the pulp bleaching process, the process options and main equipment, the principles 
of chemical engineering involved in the process, particular applications in a 
delignification stage and pulp bleaching line and the economical analysis of the 
investment  
. 
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Sumário executivo  
 

O presente trabalho de complemento ao Anteprojecto tem como principal 

objectivo o estudo da produção de oxigénio “on site” e posterior aplicação na linha de 

branqueamento de pasta para papel considerando-se um processo Kraft com uma 

produção de 400000 tad/ano. 

Foi-me proposto estudar a produção de oxigénio nas imediações da própria 

fábrica considerando como método de produção o VSA e analisando outras alternativas 

ao mesmo prevendo os benefícios de escolha do VSA em relação aos outros. 

O estudo do método de produção de oxigénio foi baseado nas escolhas de 

processo, condições de operação, custos associados e material usado. 

A produção de oxigénio permite aplicá-lo directamente na linha de 

branqueamento de pasta (pré-deslenhificação), na oxidação do licor branco, ou ainda, e 

devido à instabilidade do ozono servir como intermediário no processo de produção 

deste.  

É de salientar que no caso de haver produção de ozono para ser usado na linha 

de branqueamento, a recuperação do oxigénio no processo de ozonização permite usá-lo 

na oxidação do licor branco e no estágio de pré-deslenhificação.  

A produção de oxigénio é efectuada considerando o volume de ozono 

necessário ao estágio de branqueamento onde é utilizado, Ze, uma vez que o oxigénio 

necessário em ambas as sequências ECF (O/O Ze D1 D2) e TCF (O/O Ze P1P2) no 

estágio de deslenhificação (O/O) e na oxidação do licor branco é retirado do residual 

obtido na produção de ozono. 

Se não houver ozono na sequência de branqueamento, o oxigénio produzido 

pelo VSA é usado directamente na unidade de oxidação de licor branco e na pré-

deslenhificação. O equipamento usado no VSA dependendo da quantidade de oxigénio 

a ser produzida é 2-3 adsorvedores. Considerando que a produção de oxigénio é directa 

e de acordo com os critérios de desenho fornecidos, são necessários 2464,5 Kg/h de O2; 

considerando no entanto a produção de ozono deverão produzir-se 2764,5Kg/h de O2. 

Relativamente aos custos associados, segundo informação da Air Liquide, e de 

acordo com quantidade de oxigénio produzida por dia, a responsabilidade da instalação 

da “Compact VSA” é totalmente da empresa instaladora e o custo por Kg de oxigénio é 

de 0,097 € que inclui energia e um compressor necessário para a injecção de O2 no 

ozonizador, considerando a existência de produção de ozono. No caso de não haver 
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produção de ozono, consideram-se estes como valores de referência, uma vez que não 

foi facultada outro tipo de informação para a situação em causa. Existe ainda uma 

avença mensal que a empresa cobra para manutenção do equipamento a cujo custo não 

tive acesso. 

Para fazer um investimento no equipamento que produzirá o oxigénio necessário 

ao branqueamento da pasta contrair-se-á um empréstimo bancário na entidade Caixa 

Geral de Depósitos no valor de 35,95*106 € cuja taxa anual efectiva num período de 15 

anos (180 meses) (meramente estipulado para a simulação) será de 8,9819046% (valor 

para 02/01/2008) com prestações na ordem dos 443.053,15 €, no primeiro ano, 

decrescendo nos anos seguintes. O valor deste investimento não tem em conta a 

margem de lucro. A avaliação do investimento poderia ser efectuada de acordo com o 

estudo da Taxa Interna de Retorno. Se o valor da taxa interna de retorno atingir pelo 

menos a taxa de rendimento bancário então o investimento poderá ser efectuado nas 

condições presentes. 

A depreciação deste equipamento deve ser 2,33*106 
€ uma vez que se considera 

que a vida útil do mesmo é de 15 anos (período pelo qual a empresa aluga o 

equipamento em causa). 
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1. Identificação da instalação 
 

Os produtos químicos usados no branqueamento podem ser adquiridos ou 

produzidos dentro da fábrica de pasta. Existem diversos factores que determinam a 

escolha de compra ou fabrico “on site”. A produção de oxigénio “on site” é preferível 

devido: 

� À instabilidade do produto; 

� A Economias de escala; 

� Custos de transporte  

O oxigénio é produzido nas imediações da própria fábrica quando o consumo o 

justifica e pelos factos enunciados anteriormente por diversos processos que têm como 

princípio fundamental a adsorção em peneiros moleculares (VSA (Vacuum Swing 

Adsorption), PSA (Pressure Swing Adsorption) ou VPSA (Vacuum Pressure Swing 

Adsorption)) e que diferem entre si apenas no que concerne à gama de pressões 

utilizadas no mesmo processo. 

O processo VSA é o método escolhido para produzir o oxigénio em quantidade 

suficiente para posteriormente utilizar na pré-deslenhificação, na oxidação do licor 

branco ou ainda para produzir a quantidade de ozono necessária para o respectivo 

estágio (Ze) considerando alternadamente sequências ECF (O/O Ze D1D2) ou TCF (O/O 

Ze P1 P2) de acordo com a perspectiva que a fábrica pretende no momento. Existe ainda 

a possibilidade da recuperação do oxigénio proveniente da unidade de ozonização para 

alimentar o estágio de deslenhificação e a unidade de oxidação de licor branco apenas 

no caso de haver produção de ozono. O equipamento usado no VSA dependendo da 

quantidade de oxigénio a ser produzida é 2-3 adsorvedores. 

A unidade de produção de oxigénio (VSA) situar-se-á em zona própria próxima 

da unidade de produção de ozono, do reactor onde ocorrerá a pré-deslenhificação e da 

unidade de oxidação do licor branco. As unidades de produção de O2 e O3 estão 

incluídas na designada zona de preparação de produtos químicos.  

Na figura seguinte apresenta-se uma descrição sumária do processo Kraft, onde 

se evidencia a zona de preparação de produtos químicos para o branqueamento na qual 

se encontra inserida a unidade de produção de oxigénio: 
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Figura 1 - Esquema sumário representativo do processo Kraft.  
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2. Enquadramento no processo de branqueamento e caracterização da instalação 

 

O objectivo do branqueamento é remover da pasta de papel as impurezas de 

lenhina que conferem à pasta tonalidade escura, obtendo assim um certo nível de 

qualidade.  

O branqueamento da pasta de papel é realizado em várias etapas sendo a 

primeira a pré-deslenhificação com oxigénio. O oxigénio é também usado em estágios 

de branqueamento posteriores directamente. Participa ainda na oxidação de licor branco 

(usado como carga alcalina) e na produção de ozono quando este é também um agente 

branqueador no processo. 

A produção de oxigénio “on site” pode ser efectuada por vários processos 

nomeadamente o VSA (Vaccum Swing Adsorption). 

Este processo consiste num gerador de oxigénio gasoso utilizando uma 

tecnologia não criogénica. A separação é baseada na adsorção por peneiros moleculares 

sujeitos a variação de pressão havendo equipamentos com uma gama de um, dois ou 

três adsorvedores. A capacidade de produção local de oxigénio, através deste método 

varia entre 2 e 150 ton/dia e permite produzir O2 com uma pureza de cerca de 90-95% a 

partir do ar usando adsorventes num ciclo de “swing pressures”. 

Os adsorventes como os zeólitos moleculares adsorvem preferencialmente 

azoto e são ainda usados agentes secantes (alumina) para extrair os teores de humidade 

presentes no ar, deixando assim o oxigénio como produto recuperado da coluna de 

enchimento.  

A remoção do azoto no enchimento é efectuada reduzindo a pressão da coluna 

até cerca de 0,5 bar purgando-a com algum oxigénio (cerca de 8-10%).  

Durante o funcionamento de um ciclo de produção de O2, a composição do 

produto, a velocidade de escoamento e a pressão variam de forma pouco significativa. 

As possíveis oscilações verificadas podem ser controladas usando um tanque 

de armazenamento de oxigénio com controladores que permitem manter estes 

parâmetros ajustados mantendo-se assim o sistema em estado estacionário. 

 De forma mais detalhada o processo VSA inicia-se carregando a primeira 

coluna com ar à pressão de 1 bar, iniciando-se o processo de adsorção de azoto. Antes 
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de o zeólito (adsorvente) atingir o equilíbrio (em que o oxigénio é também adsorvido) o 

gás pressurizado na primeira coluna é retirado para a segunda coluna que se encontra a 

uma pressão inferior à primeira (vácuo). O azoto residual na primeira coluna é então 

dessorvido do zeólito por vácuo. A instalação de um compressor de oxigénio permite 

pressurizar o oxigénio produzido por este método desde a pressão atmosférica até à 

pressão requerida pelo processo de branqueamento. 

Apresenta – se em seguida um gráfico relativo às variações de pressão durante 

o processo: 

 

 

 

Figura 2 - Gráfico relativo ao ciclo de pressão durante o processo. (http://www.airliquide.pt) 

 

 Seguidamente apresenta-se um esquema do processo VSA. 
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Figura 3 - Esquema representativo do processo VSA. (http://www.airliquide.pt) 

         

     

  3. Opções de processo  

Para além do método descrito anteriormente, a produção de oxigénio pode 

efectuar-se pelo método PSA (Pressure Swing Adsorption) que assenta no seguinte 

princípio de funcionamento: o ar filtrado do ambiente é sugado e comprimido por um 

compressor para um contentor duplo (colunas) com peneiras de adsorventes moleculares 

constituídas por zeólitos (que adsorvem azoto, dióxido de carbono, vapor de água 

residual e outros gases) e alumina (que adsorve a maior parte do vapor de água que 

entra na corrente de entrada de ar a ser tratado). As moléculas de azoto aderem à 

superfície da peneira e são assim separadas das moléculas de oxigénio que a atravessam 

sendo esta purgada em seguida e o azoto retido, expelido. O oxigénio sai da unidade 

PSA com pressões entre 1-3 atm e com uma pureza de cerca de 90-95% limitada pela 

presença de árgon (4-5%). Este é um processo descontínuo pelo facto de o enchimento 

requerer dessorção periódica o que consequentemente faz com que sejam necessárias 

duas colunas com adsorvente para assegurar alguma continuidade. O uso de 2 leitos é a 

configuração mais comum do processo, no entanto podem usar-se uma ou três colunas 

de acordo com o que se pretende, economia de capital ou por outro lado maior produção 

contínua.  

Nas figuras seguintes, apresentam-se fotografias de 1,2 e 3 adsorvedores 

respectivamente. 

 

Figura 4 -  Fotografia de uma coluna de adsorção usando o método PSA. (http://www.separar.com.br) 
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  Figura 5 - Fotografia de dois adsorvedores usados no método PSA. (http://www.separar.com.br) 

 

 

 

Figura 6 - Fotografia de dois adsorvedores usados no método PSA e respectivo equipamento de controlo.  

(http://www.separar.com.br) 

                                          

 

Figura 7- Fotografia de três adsorvedores usados no método PSA (perspectiva real do equipamento nas 

imediações da fábrica. (http://www.uigi.com) 
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Outro dos processos usados para produzir oxigénio “on site” é o VPSA 

(Vacuum-Pressure Swing Adsorption). 

Este processo permite obter oxigénio com uma pureza de cerca de 90-94%, 

sendo similar ao processo PSA excepto no que concerne à pressão usada para promover 

a desorção em que neste caso é usado o vácuo. A baixa pressão de desorção reduz a 

pressão de entrada requerida comparativamente com o PSA e como consequência, o 

VPSA produz oxigénio a cerca de 0.2 atm. 

Os sistemas VPSA têm custos de construção superiores ao PSA, sendo no 

entanto energeticamente mais eficientes para o mesmo caudal de produto, pressão e 

condições de pureza. 

As unidades VPSA regeneram o material adsorvente sob condições de vácuo o 

que resulta na regeneração total do mesmo tornando o processo de regeneração mais 

selectivo relativamente ao processo de regeneração usado no PSA. Como resultado, 

obtém-se maior quantidade de oxigénio recuperado relativamente à quantidade de ar 

tratado. 

 

Figura 8- Adsorvedor de uma coluna usado no método VPSA (perspectiva real do equipamento instalado 

nas imediações da própria fábrica. ( http://www.uigi.com) 

 

3.1 A escolha do método VSA para produzir oxigénio para a fábrica de pasta 

 

A produção "on-site" de oxigénio pelo método VSA é o resultado de um 

processo contínuo de desenvolvimento. 

O princípio de operação é baseado na capacidade que substâncias sintéticas 

denominadas zeólitos possuem de capturarem preferencialmente as moléculas de 

nitrogénio por adsorção física, separando-o das moléculas do oxigénio. 

               O oxigénio pode ser separado pela passagem do ar através de camadas destes 

adsorventes que são posteriormente regenerados ou esvaziados por um processo de 

sucção/vácuo.  
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Esta tecnologia permite um alto grau de flexibilidade operacional à 

temperatura ambiente e um baixo consumo de energia bem como uma gama completa 

de unidades capazes de produzir de 2 a 150 ton/dia de oxigénio com pureza variando de 

90% a 94% e uma pressão até 12 bar (174 psi). A instalação de um compressor de 

oxigénio permite pressurizar o oxigénio produzido pela “COMPACT VSA” desde a 

pressão atmosférica até à pressão requerida pelo processo do cliente. O sistema possui 

uma reserva de oxigénio líquido para garantir a continuidade do fornecimento. 

 

                    
  

Figura 9 - Representação esquemática da unidade VSA. (http://www.airliquide.pt) 

 
3.2 Vantagens do método 

 

               - Elevada flexibilidade de operação. 

- Tecnologia seleccionada de acordo com as necessidades em termos de 

caudal, pureza, pressão. 

- Adaptação da solução de fornecimento às condições particulares de cada 

local no que respeita a clima, custo de energia e sistema de reserva com oxigénio 

líquido.  

- Cumprimento de requisitos ambientais relativos a emissões sonoras (usando 

técnicas de isolamento acústico), limitação de transportes em camiões cisterna. 
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4. Princípios de engenharia química envolvidos na operação 
  

A adsorção é a adesão de moléculas de um fluido (o adsorvido) a uma 

superfície sólida (o adsorvente). Conforme a natureza das forças envolvidas entre o 

fluido e a superfície, podemos distinguir dois tipo de adsorção: 

 

• A adsorção química também chamada de quimissorção é específica e é 

empregada na separação de misturas. Nela as moléculas (ou átomos) unem-se à 

superfície do adsorvente através da formação de ligações químicas (geralmente 

covalentes) e tendem a acomodar-se em sítios que propiciem o maior número de 

coordenação possível com o substrato. Uma molécula quimicamente adsorvida pode ser 

decomposta em virtude de forças de valência dos átomos da superfície e é a existência 

de fragmentos moleculares adsorvidos que responde em parte, pelo efeito catalítico das 

superfícies sólidas. 

• A adsorção física, também chamada de fisissorção ocorre quando as 

moléculas do adsorvente e do adsorvato interagem por forças de Van Der Waals, que 

apesar de serem interacções de longo alcance, são fracas e não formam ligações 

químicas. Uma molécula fisicamente adsorvida retém a sua identidade, embora possa 

ser deformada pela presença dos campos de força da superfície. O grau de adsorção 

depende da temperatura, da pressão e da área da superfície. 

 

A separação no método VSA é baseada na adsorção física por peneiros 

moleculares. 

 Os peneiros moleculares são sólidos com a capacidade de efectuar a separação 

de moléculas diferentes ou de optimizar a adsorção de um componente de uma mistura. 

Esta capacidade de distinguir entre moléculas pode ser baseada em diferenças nas suas 

dimensões. Por outro lado, pode também ser baseada nas diferenças entre outros tipos 

de propriedades moleculares como a forma ou a polaridade. 

 A distribuição do sorvato entre a fase fluida e a fase adsorvida envolve um 

equilíbrio de fases. Em geral, para a adsorção física numa superfície homogénea e a 

baixas concentrações, a isotérmica toma uma forma linear com uma inclinação limite 

constante, que pode ser expressa pela Lei de Henry, dada pela seguinte relação: 
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                               CKq .=                                                  

(1) 

ou 

                                               pKq .'=                                                                           
(2) 

 

onde q representa a concentração da fase adsorvida, C a concentração da fase fluida e p 

a pressão parcial da fase fluida, no caso de gases. 

 A constante de Henry (K ou K’) é uma constante de equilíbrio termodinâmico e 

sua dependência com a temperatura segue a lei de Van’t Hoff (equação (3)).  

 

                                        
2

0ln

RT

H

dT

Kd ∆
=                                           

(3) 
 
 A adsorção em zeólitos bem como a adsorção em fase de vapor geralmente é um 

processo exotérmico e, neste caso, o valor da constante decresce com o aumento da 

temperatura. 

A Lei de Henry é bastante útil para baixas concentrações de sorvato, mas ao 

aumentar-se gradualmente esta concentração, aumentam as interacções entre as 

moléculas adsorvidas e ocorre uma saturação na fase adsorvida. Logo, com o aumento 

das concentrações as isotérmicas podem tomar formas mais complexas. 

Figura 10 – Classificação de Brunauer das Isotérmicas. 
   

As isotérmicas do tipo I, as mais comuns, são geralmente representadas pelo 

modelo de Langmuir: 
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bp

bp

q

q

s +
=

1
                                                             (4) 

 
onde qs é o limite de saturação e b uma constante de equilíbrio que está directamente 

relacionada com a constante de Henry ( sqbK .'
= ). Este modelo foi originalmente 

desenvolvido para representar a adsorção em monocamada sobre uma superfície ideal, 

onde o calor de adsorção deve ser independente da cobertura da fase sólida. No entanto, 

este modelo é empregado também para representar isotérmicas do tipo I, com bons 

resultados, mesmo quando tais condições não são satisfeitas. 

 Depois de conhecido o equilíbrio de adsorção, deve estudar-se as resistências à 

transferência de massa na partícula do adsorvente. 

 Um adsorvente poroso em contacto com uma fase fluida pode apresentar 

diferentes resistências à transferência de massa: resistência no filme externo à partícula, 

resistência à difusão nos macroporos e resistência à difusão nos microporos. 

Dependendo das características de cada sistema particular, uma destas resistências pode 

ser dominante, sendo as demais desprezáveis, ou pode ter-se a necessidade de 

considerar uma combinação de várias. A resistência à transferência de massa no fluido 

externo relaciona-se com as características hidrodinâmicas do sistema que determinam a 

camada laminar que envolve a partícula sólida. Na região dos macroporos os 

mecanismos de difusão podem ser diversos entre os quais temos: difusão molecular, 

difusão de Knudsen, difusão na superfície e fluxo Poiseulle. A difusão molecular 

prevalece na presença de poros grandes, isto deve-se ao facto de o diâmetro do poro ser 

grande comparado com o caminho livre médio das moléculas, exercendo deste modo 

uma resistência formada somente pela colisão entre as próprias moléculas difusionantes. 

Com a diminuição do diâmetro dos poros, há uma acentuação da difusão de Knudsen. 

Esta difusão é caracterizada pela predominância de colisões das moléculas com as 

paredes do poro. A difusão de Knudsen, DK, é independente da pressão, sofrendo 

pequenas variações apenas com a temperatura. Em fase gasosa a difusão Knudsen e a 

difusão na superfície são os mecanismos dominantes, enquanto que em fase líquida a 

difusão molecular parece ser a mais importante. A difusão nos microporos está 

associada a efeitos estéricos e interacções de campo potencial entre a molécula e os 

canais microporosos que tomam a mesma ordem de grandeza. Em muitos casos, a 

difusão intracristalina é responsável pela selectividade associada aos diversos 

adsorventes zeolíticos. A migração de moléculas restritas pode influenciar na eficiência 
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de um processo particular, limitando a mobilidade de um tipo de molécula com respeito 

às outras através do espaço intracristalino, formado pelos canais microporosos, 

propiciando uma separação selectiva. (http:// www.deq.ufpe.br) 

As moléculas em questão podem ser moléculas pequenas, tais como o azoto e 

o oxigénio, ou podem ser moléculas de maiores dimensões.  

Uma das aplicações mais importantes destes materiais é a obtenção de azoto 

puro ou oxigénio puro a partir do ar, ou seja, trata-se de materiais fundamentais para um 

dos tipos de processo utilizado à escala industrial para a obtenção das segunda e terceira 

substâncias produzidas em maior quantidade pela indústria química.  

 

Figura 11- Representação esquemática do processo de Adsorção. 

 

Uma vez que a diferença entre os diâmetros cinéticos destas duas moléculas é 

inferior a 0.02nm (σ
N2

=0.364nm, σ
O2

=0.346nm) é evidente que é necessária 

considerável imaginação e rigor para desenvolver e preparar sólidos adequados para os 

separar. É também preciso exercer um controlo apertado das condições de processo de 

forma a efectuar separações eficientes e económicas, implicando também a fácil 

regeneração do adsorvente usado por desorção. Nesta etapa o zeólito é regenerado 

através da libertação de gases adsorvidos reduzindo-se a pressão abaixo daquela que foi 

usada durante o processo de adsorção em que os gases são libertados para a atmosfera e 

o adsorvente regenerado é purgado com oxigénio estando disponível no final para ser 

reutilizado. 

 
 

5. Aplicação particular a uma linha de pré-deslenhificação e branqueamento de 
pasta 
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A produção de oxigénio pela unidade VSA é efectuada em quantidade 

suficiente para posteriormente produzir a quantidade necessária de ozono para o 

respectivo estágio (Ze) permitindo a recuperação do oxigénio que alimentará o estágio 

de pré-deslenhificação e a unidade de oxidação de licor branco, ou será produzido em 

quantidade suficiente para alimentar o estágio de pré-deslenhificação e a unidade de 

oxidação de licor branco no caso de não haver produção de ozono e a recuperação 

anteriormente citada. O licor branco oxidado é enviado para o branqueamento e inserido 

nos estágios O/O e Ze. 

 

Para dimensionar o equipamento relativo à unidade VSA foi necessário 

determinar o caudal de pasta branca seca da seguinte forma :  

 

              fpdiatadCapacidadehtodF fibraalnoaapastabranc ××= %)/()/( minsec      (5) 

 
Onde:  
 

aapastabrancF sec                           é o caudal de pasta branca seca 

alnoCapacidade min                  é a capacidade nominal de produção 

fibra%                                      é a percentagem de fibra 

fp                                          é o factor de projecto 
 
 
De acordo com a tabela seguinte:  
 
 
Tabela 1-  Dados necessários para efectuar os cálculos. 
 

Produção 400 000 tad/ano 
Factor de projecto 15% 

Carga O2 para deslenhificação 20 kg/tad 
Carga O2 para a oxidação de licor branco 30 kg/tad 

Carga de O2 para produzir O3 6 Kg/tad 
 
 
apresenta-se o cálculo do caudal de pasta branca seca: 
 

 
htod

horas

dia
diatadF aapastabranc /29,4915,190,0

24

1
/1143sec =×××=
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Considerando ambas as sequência de branqueamento O/O Ze D1 D2  e O/O Ze 

P1 P2, e que o rendimento em cada estágio é de 100%,  o caudal de pasta produzida ao 

longo do processo é de cerca de 49,29 tod/h. 

Para analisar a quantidade de oxigénio que é necessário produzir pelo processo 

VSA considerem-se duas situações: 

A. A produção de O2 para posteriormente produzir ozono considerando a 

recuperação do gás residual usando-o no estágio de pré-deslenhificação e na oxidação 

do licor branco.  

B. A produção de O2 para usar directamente no estágio de pré-deslenhificação 

e na oxidação do licor branco. 

De acordo com a primeira situação determinou-se o consumo de oxigénio na 

pré-deslenhificação (O/O) e na oxidação de licor branco. Assim o consumo de oxigénio 

na pré-deslenhificação é dado por: 

 ( ) ( ) )/(arg//
2

tadKgaChtadFhKgConsumo
in

PASTAO ×=    (6) 

 
Onde: 

 
Consumo produto é o consumo de cada produto no estágio em questão (Kg/h); 

in
PASTAF    o caudal de entrada de pasta no respectivo estágio (tad/h); 

Carga  a carga adicionada em cada estágio (Kg/tad). 
 
        

               
( ) hkgtadkghtadhKgConsumoO /8,985/20/29,49/

2
=×=

 

O consumo de oxigénio na oxidação de licor branco pode ser determinado de 

acordo com: 

 

 
( ) hkgtadkghtadhKgConsumoO /7,1478/30/29,49/

2
=×=

 

NOTA: Considera-se que o licor branco tem um índice de sulfureto de 30% e 
um álcali activo de 105 g/l como Na2O. 

 
O consumo de ozono no estágio Ze considerando ambas as sequências é 

determinado de acordo com: 

 

                        
( ) hkgtadkghtadhKgConsumoproduto /300/6/00,50/ =×=
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 Assim, por balanço mássico, de acordo com o esquema apresentado a seguir: 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Diagrama de blocos elucidativo dos fluxos de oxigénio. 

 

É necessário produzir 2764,5Kg/h de oxigénio para produzir 300Kg/h de 

ozono necessários para o branqueamento, obtendo-se um fluxo de gás residual de 

2464,5Kg/h em oxigénio disponíveis para a oxidação do licor branco e para a pré-

deslenhificação. 

Como não se possuem dados suficientes, considerou-se que a quantidade de 

oxigénio para produzir o ozono necessário para o estágio Ze e consequentemente o 

reaproveitamento do oxigénio excedente aplicado posteriormente na deslenhificação e 

na oxidação de licor branco é a mesma em ambas as sequências ECF e TCF. 

De acordo com a situação B, consideramos que não há produção de ozono e 

que o oxigénio que é necessário produzir se aplica na pré-deslenhificação e na oxidação 

300Kg/h 

2464,5Kg/h  
(O2 a 100%) 

Gás residual O2 

2764,5Kg/h 

Branqueamento 

Oxidação de licor 
branco 

1478,7Kg/h 

Reactor de O3 

Pré-
deslenhificação 

985,8Kg/h 
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de licor branco. Assim sendo e de acordo com os cálculos efectuados anteriormente, é 

necessário produzir 2465Kg/h de oxigénio. 

Na figura seguinte, apresenta-se esquematicamente o processo VSA e o 

enquadramento do mesmo no processo de branqueamento considerando que o oxigénio 

produzido serve para alimentar o reactor de ozono e que o gás residual permite suprir as 

necessidades de oxigénio para a unidade de oxidação de licor branco e para a pré-

deslenhificação. 

É de salientar que no caso de não existir ozono como agente branqueador, o 

VSA apenas produz oxigénio para alimentar a unidade de oxidação de licor branco e a 

pré-deslenhificação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 - Esquema representativo da unidade VSA, da unidade de produção de ozono e do 

equipamento de oxidação do licor branco. 

 

 

De acordo com a representação esquemática, o oxigénio produzido pelo VSA 

passa por um compressor e entra no gerador de ozono que actua segundo um princípio 

 
Compressor de 
anel líquido 

(12 bar) 

 

 

 
 
 

Deslenhificação 

 

 
 
 
 
 

Licor branco 
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residual 
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de 

ozono 
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de 

ozono 
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r 
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de descarga eléctrica saindo por fim para o processo de branqueamento quando existe 

estágio de ozono. 

O gás residual (off gas), produto resultante também do reactor de ozono pode 

arrastar fibras e por isso é limpo num scrubber com água tratada (descalcificada) para 

proteger a unidade de destruição do residual de ozono. 

A etapa de destruição de ozono residual (transformação do ozono em 

oxigénio) efectua-se em equipamento próprio e pode realizar-se térmica, química ou 

cataliticamente.                                                                                                         Os 

destruidores catalíticos funcionam a frio e não necessitam de energia externa ao 

contrário dos destruidores térmicos. Por outro lado os cuidados a ter com os 

destruidores catalíticos são mínimos o que coloca em desvantagem os destruidores 

químicos. 

O oxigénio recuperado é usado posteriormente na unidade de oxidação de licor 

branco, esta baseada num processo que consiste na utilização do oxigénio como 

oxidante obtendo tiossulfato de sódio (a partir de sulfureto de sódio) (oxidação parcial) 

e sulfato de sódio (oxidação completa). As reacções envolvidas neste processo são 

exotérmicas, possibilitando a recuperação do calor gerado. 

 

 

 

Figura 14 - Representação das reacções que ocorrem durante a oxidação do licor branco. 

(http://www.airliquide.pt) 

 

 

Na figura seguinte apresenta-se um esquema do processo de oxidação de licor branco. 
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Figura 15 - Representação esquemática da unidade de oxidação do licor branco e aplicações no processo. 

(http://www.airliquide.pt) 

 

Para a oxidação do licor branco, podem usar-se oxigénio líquido, oxigénio 

gasoso produzido “on site”, o gás residual proveniente da ozonização ou ar. O oxigénio 

é injectado sob baixas pressões na corrente de licor e como a reacção é exotérmica, a 

temperatura é controlada com o auxílio de um “water coil exchanger”.  

Na tabela seguinte apresentam-se alguns parâmetros de operação para ambas 

as oxidações a tiossulfato (POWL) e sulfato (FOWL), respectivamente. 

 

Tabela 2- Parâmetros de operação na oxidação do licor branco. (http://www.airliquide.pt) 

 POWL FOWL 

Conversion of Na2S to Na2S2O3 90+ % N/A 

Conversion of Na2S to Na2SO4 N/A 95%+ 

Oxygen requirement (kg /kg S) 1.75 - 2.0 3.5-4.0 

Retention time 8-15 minutes 60 minutes 

Oxygen pressure 70 - 120 psig 150 psig 

 

O oxigénio no estado líquido é também usado na pré-deslenhificação sendo 

esta considerada uma extensão do processo de cozimento iniciado no digestor, porém 

sob condições mais selectivas. O seu objectivo é remover a lenhina remanescente na 

pasta. A taxa de deslenhificação normalmente obtida é de 45% para madeiras de fibras 
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curtas (eucalipto) e 55% para madeiras de fibras longas (pinho). Este processo é 

usualmente conduzido sob pressão e condições alcalinas, sendo que o processo à média 

consistência (MCOD) é o mais utilizado pelas fábricas de celulose. Na figura seguinte 

apresenta-se um esquema da pré -deslenhificação com oxigénio:  

 

 
 

Figura 16 - Representação esquemática da pré-deslenhificação com oxigénio. 

 

 

 

Os principais benefícios advindos da deslenhificação com oxigénio são: 

 

• Deslenhificação adicional na faixa de 45 a 55%, dependendo da 

matéria-prima utilizada; 

• Redução no consumo de outros produtos oxidantes utilizados no 

branqueamento (cloro, dióxido de cloro, peróxido de hidrogénio e 

ozono); 

• Redução do impacto ambiental do branqueamento através da menor 

geração de organo-clorados (AOX), menores índices de DBO, DQO e 

cor do efluente; 

• Possibilita condições favoráveis para obtenção de brancuras mais 

elevadas e estáveis 

• Permite deslenhificação de forma mais selectiva, com maior 

preservação das propriedades físico-mecânicas da pasta comparando 

com o cozimento 
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6. Engenharia do Processo 
 

   O processo de adsorção pelo método VSA encontra-se subdividido em 3 

séries (S, M V) que diferem entre si no número de adsorvedores e são aplicados na 

indústria de acordo com a quantidade de oxigénio que se pretende produzir, segundo o 

gráfico apresentado na figura seguinte: 

 

          

 

Figura 17 - Gráfico da linha de produto ajustada ao melhor custo de oxigénio. 

(http://www.airliquide.pt)   

 

 

Nas figuras 11,12 e 13 apresenta-se um esquema relativo a cada uma das séries 

do “Compact VSA”, série S que ocupa no máximo um volume de 17m*11m*14m + 

90m2 da reserva pulmão (tanque onde se armazena oxigénio líquido de reserva), série M 

que ocupa no máximo um volume de 15m*14m*15m e a série V que ocupa no máximo 

28m*13m*15m: 

 

Produção de O2 (ton/dia) 
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Figura 18 -  “Compact VSA” série S. (http://www.airliquide.pt)  

 

 

 

 
 

Figura 19 -  “Compact VSA” série M. (http://www.airliquide.pt) 
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Figura 20 -  “Compact VSA” série V. (http://www.airliquide.pt) 

 

 

Na figura seguinte apresenta-se a oferta tradicional de VSA onde se 

evidenciam em baixo as três colunas de adsorção (leito de 3 adsorvedores), o ventilador 

de ar (onde o ar é injectado), o silenciador que possui um mecanismo que permite 

eliminar o ruído proveniente do funcionamento do próprio equipamento e a bomba de 

vácuo. 

Do lado esquerdo encontra-se uma representação esquemática da secção da 

estrutura cristalina do adsorvente que se encontra no leito dos adsorvedores e do lado 

direito o gráfico que mostra a variação de pressão ao longo do ciclo (desde a produção 

de O2, à regeneração do adsorvente e à repressurização das colunas). 
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Figura 21 -  Representação esquemática de um VSA com três adsorvedores, da estrutura cristalina do 

adsorvente e do ciclo de pressão ao longo do processo. (http://www.airliquide.pt) 

 

Na figura seguinte apresenta-se o layout de um VSA tradicional que inclui já o 

compressor de oxigénio para posteriormente usar no ozonizador. 

 

 
Figura 22 - Layout de um VSA, compressor de O2 e zona de armazenamento (back-up). 

(http://www.airliquide.pt) 
 
 
 
 

 
 
   7. Análise económica 
 

De acordo com os cálculos efectuados anteriormente para a quantidade de 

oxigénio que seria necessário produzir considerando um produção anual de 

400000tad/ano e um período de funcionamento da fábrica de 350 dias, considerando 

ambas as sequências ECF e TCF e um rendimento de cada estágio de 100% é possível 

determinar os gastos monetários associados a uma unidade de produção de oxigénio “on 

site”. 

É de salientar que uma vez que consideramos a existência ou a ausência de 

ozono na linha de branqueamento, consideramos duas situações de produção de 

oxigénio em termos de quantidade necessária e consequentemente do tamanho e do 

custo da unidade VSA em causa para as produzir.  

A Air Liquide (empresa escolhida para o estudo em causa) aluga a instalação 

em questão (de acordo com e-mail em anexo) e informou que o preço de O2 se situa no 

intervalo de 0,092 a 0,097 €/Kg (incluindo a energia e um compressor para alimentar 
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posteriormente o ozonizador no caso de existir unidade de ozonização) e ainda uma 

avença mensal para conservação da instalação, cujo valor não foi disponibilizado. 

Considere-se então um preço por Kg de oxigénio de 0.097€. De acordo com os 

cálculos efectuados anteriormente (situação A) é necessário produzir 2764,5 Kg/h de 

O2 e consequentemente 66348 Kg/dia. 

Teremos assim um gasto diário de 6635,5 € e consequentemente um gasto 

anual (350 dias de operação) de 2.33*106 €. Saliente-se o facto de que o contrato de 

fornecimento é de 15 anos, e assim teremos um investimento de 34,95*106 €. 

Relativamente aos custos associados à produção de oxigénio na situação B 

não dispomos de dados para os determinar. 

De acordo com pesquisa efectuada na entidade Bancária Caixa Geral de 

Depósitos e tendo em conta os juros em vigor aplicados a empresas, considerando um 

empréstimo de 15 anos (prazo estipulado pela empresa que fará o investimento), a taxa 

anual efectiva (TAE = 8,9819046%) e a primeira prestação do empréstimo será de 

443.053,15€. 

Por depreciação devemos entender como sendo o custo ou a despesa 

decorrentes do desgaste ou da obsolescência dos activos imobilizados (máquinas, 

veículos, móveis, imóveis e instalações) da empresa. Ao longo do tempo, com a 

obsolescência natural ou desgaste com uso na produção, os equipamentos vão perdendo 

valor, essa perda de valor é apropriada pela contabilidade periodicamente até que esse 

equipamento tenha valor reduzido a zero. 

Existem vários métodos de Depreciação: 

• Método Linear ou de Linha Recta; 

• Método da Soma dos Algarismos; 

• Método das Horas de Trabalho; 

• Método das Unidades Produzidas. 

O método linear consiste na aplicação de taxas constantes durante o tempo de 

vida útil estimado para ou bem e é o mais frequentemente utilizado. 

Taxa de Depreciação = Investimento total / tempo de vida útil                   
(7) 
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  Neste caso, a depreciação do equipamento de produção de oxigénio “on site” 
é dada por: 

 Taxa de Depreciação = 34,95*106 eur/ 15anos = 2,33*106eur/ano. 

Para avaliar economicamente o projecto em termos de investimento, é 

necessário estudar vários parâmetros nomeadamente a taxa de juro (taxa anual efectiva), 

o paybacktime, a taxa interna de retorno. 

A Taxa Anual Efectiva (TAE) é a taxa que reflecte todos os custos (seguros, 

comissões, etc.) suportados pelo mutuário (pessoa titular de um empréstimo, que se 

declara como devedor, assumindo todas as obrigações e adquirente de todos os direitos 

e deveres do contrato que assina com a entidade financeira credora). 

Entende-se por paybacktime o tempo de retorno, também conhecido como 

payback, a relação entre o valor do investimento e o fluxo de caixa do projecto. 

Ele indica em quanto tempo ocorre a recuperação do investimento. O 

indicador depende do tipo de projecto, valor do investimento inicial (quanto maior, mais 

demorado o retorno) e da produtividade da empresa.  

A Taxa Interna de Retorno (TIR), em inglês IRR (Internal Rate of Return), 

é a taxa necessária para igualar o valor de um investimento (valor presente) com os seus 

respectivos retornos futuros ou saldos de caixa. 

A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é uma taxa de juros que representa 

o mínimo que um investidor se propõe a ganhar quando faz um investimento, ou o 

máximo que um tomador de dinheiro se propõe a pagar quando faz um financiamento. 

 

A Taxa Interna de Retorno de um investimento pode ser: 

• Maior do que a Taxa Mínima de Atractividade (TMA): significa 

que o investimento é economicamente atractivo.  

• Igual à Taxa Mínima de Atractividade: o investimento está 

economicamente numa situação de indiferença.  

• Menor do que a Taxa Mínima de Atractividade: o investimento 

não é economicamente atractivo pois seu retorno é superado pelo retorno de um 

investimento com o mínimo de retorno.  

Assim, o melhor investimento será aquele que tiver a maior Taxa Interna de 

Retorno. Matematicamente, a Taxa Interna de Retorno é a taxa de juros que torna o 
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valor presente das entradas de caixa igual ao valor presente das saídas de caixa do 

projecto de investimento. A TIR é a taxa de desconto que faz com que o Valor 

Presente Líquido (VPL) do projecto seja zero. Um projecto é atractivo quando sua TIR 

for maior do que o custo de capital do projecto. Para determinar o valor da Taxa Interna 

de Retorno é necessário calcular a taxa que satisfaz a seguinte equação:  

                  

(8)         

Considerando-se a título de exemplo que o fluxo de caixa é composto apenas 

de uma saída no período 0 de 100,00€ e uma entrada no período 1 de 120,00€, onde i 

corresponde à taxa de juros: 

                                                                                     (9) 

 

Para VPL = 0 temos i = TIR = 0.2 = 20% 

Como uma ferramenta de decisão, a TIR é utilizada para avaliar investimentos 

alternativos. A alternativa de investimento com a TIR mais elevada é normalmente a 

preferida; também deve levar-se em consideração de que colocar o investimento num 

banco é sempre uma alternativa. Assim, se nenhuma das alternativas de investimento 

atingir a taxa de rendimento bancária ou a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), este 

investimento não deve ser realizado. Normalmente a TIR não pode ser resolvida 

analiticamente como demonstrado acima, e sim apenas através de iterações, ou seja, 

através de interpolações com diversas taxas de retorno até chegar àquela que apresente 

um VPL igual a zero. Um defeito crítico do método de cálculo da TIR é que múltiplos 

valores podem ser encontrados se o fluxo anual de caixa mudar de sinal mais de uma 

vez (ir de negativo para positivo e para negativo novamente, ou vice-versa) durante o 

período de análise. Deve-se ter em mente que o método da TIR considera que as 

entradas, ou seja, os vários retornos que o investimento trará, serão reinvestidas a uma 

taxa igual à taxa de atractividade informada. A TIR é um método que por vezes distorce 
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a análise do investimento, por isso deve-se sempre utilizar o método VPL para se ter 

uma certeza maior do investimento.                
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9. Apêndice 

 
9.1 Apêndice A – E-mail’s enviados 

 
 

Enviei este mail para o contacto fornecido pelo orientador na data assinalada e 

ainda mais dois em datas posteriores exactamente no mesmo formato de explicação e 

exposição do assunto, no entanto não obtive qualquer resposta. 

 

De: "MARA LISA FROIS DE ALMEIDA" <mara.frois@ua.pt> 

Assunto: produção on site de oxigénio 

Date: Thu, 29 Nov 2007 17:30:46 +0000 

Para: oliveira.araujo@airliquide.com  

 

 

 
 

Boa Tarde! 

Sou aluna de Mestrado Integrado em Engenharia Química na Universidade de 

Aveiro e estou neste momento a fazer um complemento ao Anteprojecto 

subordinado ao tema "produção "on site" de oxigénio e posterior aplicação 

na linha de pasta" orientado pelo Engenheiro Alexandre Martins que me 

facultou o seu contacto. 

Venho assim por este meio pedir lhe colaboração no que concerne à 

disponibilização de informação relativa a este tema. 

A informação que pretendo diz respeito: ao processo em si (o mais 

detalhada possível), condições de operação,equipamentos usados, custos 

associados "chave na mão", considerando que pretendemos obter 

400.000tad/ano de pasta branqueada e o oxigénio produzido será usado na 

pré-deslenhificação, na produção de ozono, na oxidação de licor branco e 

ainda em sequências alternadas de ECF ou TCF. 

 

Obrigada pela disponibilidade 

 

Os melhores cumprimentos 

 

Mara Fróis Cruz 

 

 

 

 

Solicitando a resposta da Airliquide, enviei o mail anterior para um contacto geral 

desta empresa ao que me responderam o seguinte: 
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Boa noite, 

Bom, para uma fábrica de pasta de papel, a pureza mínima mais habitual, é de 93% ( para que não haja 

acumulação de muitos inertes-azoto- no topo do reactor de branqueamento). 

Sendo para utilizar no reactor de branqueamento, o consumo deve situar-se no intervalo:15 a 25 Kg/02,por 

tonelada de pasta. 

Admitindo que está a considerar uma fábrica de 1.000 tons/dia, o consumo a prever será de 15 a 25 tons /dia 

de 02. 

Para um consumo desses, o Arlíquido instalaria uma unidade on-site (designada por VSA-vacuum swing 

adorption), que produziria cerca de 26 tons/dia de 02. A unidade seria propriedade do AL, gerida por nós. 

O custo do 02 situar-se-ia no intervalo:0,092 a 0,097 €/Kg (incluindo a energia e um compressor para se 

conseguir a pressão suficiente - cerca de 12 bar - para alimentar o reactor). 

Se desejar mais algum esclarecimento, estou à sua disposição  

Cumpts 

Carlos Lopes 
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9.2 Anexo B -  Simulação de empréstimo pela entidade bancária consultada (Caixa Geral 

de Depósitos): 
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