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Resumo 

 

A presente dissertação tem como objetivo a maximização do potencial papeleiro 
de fibras de eucalipto Kraft branqueadas, orientadas para a produção de papel 
tissue, através da otimização da etapa de refinação com pré-tratamento 
enzimático de celulases (endoglucanases).  
A refinação é uma etapa essencial na modificação das propriedades das fibras 
e no desenvolvimento da resistência do papel tissue. Porém, o aumento da 
resistência à tração surge à custa da suavidade do papel, pelo que é necessário 
obter-se um compromisso entre estas duas propriedades chave. Para além 
disso, a refinação está associada a gastos energéticos substanciais. As 
celulases são responsáveis pelo efeito de biorefinação, ou seja, são capazes de 
promover a fibrilação das fibras, sem  ação mecânica. Neste contexto, se menos 
tratamento mecânico for necessário, maior será o potencial para a redução dos 
custos energéticos. 
Inicialmente, a pasta Kraft branqueada foi caracterizada quimicamente, através 
da determinação do teor de pentosanas, carboxilos e extratáveis. O pré-
tratamento enzimático foi realizado com três dosagens de endoglucanase 
comercial: 0,002, 0,004 e 0,006 FPU/gpasta, a 4% de consistência da pasta, a 40 
ºC e a pH 7 durante 2 horas. As pastas tratadas e não tratadas foram então 
submetidas a diferentes refinações (0, 500, 1000, 2000 e 3000 rotações de PFI). 
Foram analisados o grau de Schopper-Riegler (ºSR), que permite monitorizar a 
drenabilidade das pastas, e o índice de retenção de água (WRV). De seguida, 
foram preparadas folhas laboratoriais de 20 g/m2 não prensadas e 60 g/m2 
prensadas, de forma a ter um olhar mais alargado sobre o efeito da enzima sobre 
as propriedades papeleiras das pastas em estudo. Analisaram-se as 
propriedades das folhas de 20 g/m2, que simularam o comportamento do papel 
tissue, como a suavidade, o índice de tração e as propriedades de absorção 
(capilaridade de Klemm e capacidade de absorção). No caso das folhas de 60 
g/m2 estudaram-se o índice de tração, rasgamento, rebentamento,  resistência 
ao ar, a capilaridade e as ligações internas (Scott test).  
As variações em termos da morfologia das fibras foram também monitorizadas 
em pastas com diferentes refinações e dosagens de enzima. As variações 
observadas foram correlacionadas com as observadas em termos de 
propriedades papeleiras. Para refinações e dosagens de enzima elevadas 
verificou-se uma maior degradação das propriedades de resistência das pastas, 
comparativamente a doses menores. Este resultado estará relacionado com 
alguma deterioração e perda da resistência intrínseca das fibras. A dosagem de 
0,002 FPU/gpasta, para as condições de refinação entre 0 e 1000 rotações de 
PFI, foi a que demonstrou um melhor compromisso entre as propriedades 
mecânicas do papel, a suavidade e as propriedades de absorção. Para um valor 
similar de ºSR (sendo 23 ºSR, valor típico em ambiente fabril) com pré-
tratamento enzimático, foram necessárias apenas 500 rotações de PFI, 
enquanto que sem tratamento foram necessárias 1000 rotações de PFI para o 
mesmo desenvolvimento da fibra. Isto significa, que de acordo com estes 
resultados, há um potencial para redução de custos energéticos de 50%, em 
termos de refinação. 
Este trabalho permitiu concluir, não só sobre os efeitos benéficos das celulases 
no desenvolvimento das propriedades papeleiras do papel, mas também sobre 
o potencial da sua utilização na redução dos custos energéticos associados à 
refinação. 
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Abstract 

 

The main purpose of the present  dissertation was to maximize eucaliptus 
bleached kraft fibres properties, meant for tissue paper prodution, by  optimizing 
the refining  process  with an enzymatic pre-treatment stage with cellulases 
(endoglucanases). 
Refining is an essential step in modifying fibers properties and developing its 
strength properties during tissue paper production. However, the increase in 
paper strength appears at the expense of paper softness. Since both are key 
properties for tissue paper, it is necessary to achieve a compromise between 
these two properties. In addition, refining is also associated with substantial 
energy consumption. Cellulases are responsible for the biorefining of fibers, i.e., 
are capable to fibrillate fibers without requiring mechanical action. If less 
mechanical treatment is required, greater the potential for reducing energy costs 
will be. 
Initially, bleached eucalyptus kraft pulp was chemically characterized by 
determination of pentosan, carboxylic acid groups and extractives contents. The 
enzymatic pre-treatment was carried out with three different dosages of a 
commercial endo 1,4-β-D-glucanase: 0,002, 0,004 and 0,006 FPU/gpulp, 4% of 
pulp consistency at 40 ºC and pH 7, during 2 h. Treated and non-treated pulps  
were then subjected to different refining degrees (0, 500, 1000, 2000 and 3000 
PFI revolutions). 
The Schopper-Riegler degree (ºSR), which provides an indication of pulp’s 
drainability, was determined along with the water retention value (WRV). 
Laboratory paper sheets of 20 g/m2 (low grammage, not pressed) and 60 g/m2 
were then prepared in order to provide a better understanding of the enzyme 
effect on the papermaking properties of pulps. Key tissue properties for 20 g/m2 
sheets, such as softness, tensile index and absorption properties (Klemm 
capillarity and water absorption capacity) were analyzed. Regarding the 60 g/m2 
sheets, properties such as tensile strength, tear, burst, air resistance, capillarity 
and internal bonds were studied. 
The morphological variation in fibres upon different refining degrees and enzyme 
dosages, and their influence on the papermaking properties, were studied. A 
decrease in the pulp’s mechanical properties, such as the tensile index, was 
observed for high refining degrees and enzyme dosages, as a result of the 
weakened fiber structure and integrity. Refining between 0 and 1000 PFI 
revolutions, with a dosage of 0,002 FPU/gpulp, revealed the best results and 
compromise between papermaking properties, such as tensile index, softness 
and absorption properties. Additionally, for a similar ºSR (23 ºSR, a typical mill 
value) with enzymatic pre-treatment, it was only required 500 PFI revolutions of 
refining, while without pre-treatment 1000 PFI revolutions were required for the 
same fiber development. These results demonstrated a potential for energy 
savings of at least 50%, in terms of refining. 
The results obtained in this work provided a better understanding, not only of the 
effects of cellulases in papermaking properties, but also about the advantage of 
their use in reducing the energy costs of refining without a compromising 
important tissue properties. 
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1. Introdução 

A indústria do papel tissue tem revelado, nos últimos anos, um grande potencial de 

crescimento. Fatores como a abundância de matéria-prima, a crescente 

consciencialização sobre higiene, o aumento de gastos em saúde e a evolução dos 

padrões de vida têm impulsionado o crescimento global deste segmento de mercado. 

Para além disso, os avanços nas tecnologias de produção de papel tissue como a ADT 

(Air Dryed Tissue), a ATMOS (Advanced Tissue Molding System) e a NTT (New Tissue 

Technology) têm tornado o mercado cada vez mais competitivo. O papel tissue é cada 

vez mais utilizado na produção de bens de grande consumo como guardanapos, lenços 

de papel, papel de cozinha e papel higiénico1. 

A The Navigator Company é um produtor integrado de floresta, pasta, papel, tissue 

e energia. É a terceira maior exportadora em Portugal representando aproximadamente 

1% do PIB nacional e cerca de 3% das exportações nacionais de bens. É também líder 

europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não revestidos (UWF). Em 

2015 entrou no mercado tissue com a aquisição da fábrica de papel AMS BR Star Paper 

S.A. e, mais recentemente, inaugurou uma nova fábica para produção e transformação 

de papel tissue no complexo industrial de Aveiro, com um investimento anunciado de 

120 milhões de euros. O investimento na área do papel tissue surgiu da necessidade de 

diversificar a sua atividade no mercado e alargar conhecimentos de modo a alcançar a 

mesma diferenciação e liderança já conquistada para o papel UWF2. 

O RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e do Papel é um centro de 

investigação privado, maioritariamente pertencente à The Navigator Company (96%). 

Pretende otimizar e desenvolver a transformação do conhecimento em produtos, 

tecnologia e serviços e desenvolve atividades de investigação, consultoria especializada 

e outros serviços, na área da floresta, pasta e papel (UWF e tissue) e biorrefinaria. É no 

RAIZ que está centrada a área de investigação dos produtos tissue com objetivo de 

desenvolver, otimizar e melhorar o processo de produção3. É neste sentido que surgiu 

o tema deste trabalho. 

Com vista à otimização do processo, o presente trabalho teve como objetivo a 

maximização das propriedades de fibras de eucalipto branqueadas, orientadas para a 

produção de tissue, através da utilização de pré-tratamento enzimático antes da etapa 

de refinação. A refinação é um processo importante no desenvolvimento das 

propriedades funcionais do tissue, no entanto, está associada a grandes consumos 

energéticos. A aplicação das enzimas potencia não só o desenvolvimento das 

propriedades do papel como também a redução dos custos energéticos associados à 

etapa de refinação. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Propriedades básicas do papel tissue 

Os papéis tissue são papéis crepados, de baixa gramagem, sendo que as 

qualidades exigidas variam de acordo com a sua finalidade e com as expectativas do 

consumidor. A suavidade, o índice de mão, ou bulk, e a absorção de líquidos são 

propriedades muito importantes e apreciadas pelo consumidor, pelo que o seu 

desenvolvimento é importante para a diferenciação deste tipo de produtos no mercado. 

A utilização de fibras curtas como as de eucalipto, é facilmente relacionável com o 

desenvolvimento destas propriedades.  

A resistência à tração é outra propriedade muito apreciada pelos consumidores e é 

otimizada com a adição de fibras longas, como é o caso das fibras de pinho.4,5 

O papel tissue está dividido em duas categorias principais: os produtos At-Home 

(de consumo) e produtos Away-from-Home (comerciais e industriais)6. Na Figura 1 estão 

representados alguns dos produtos tissue At-Home7. 

− At-Home: são produtos de consumo vendidos em grandes superfícies e lojas 

de conveniência para uso em casa e incluem papel higiénico, papel de cozinha, 

guardanapos, entre outros; 

− Away-from-Home: também conhecido como tissue comercial e industrial são 

produtos que servem outros mercados como hospitais, restaurantes, escolas e 

outras instituições; 
 

(a)

 

(b)

 

(c) 

 

Figura 1 – Tipos de papéis tissue At-Home: (a) papel higiénico; (b) guardanapos; (c) papel de 

cozinha. Adaptado de 7. 
 

2.1.1. Gramagem 

A gramagem corresponde à massa do papel em gramas por metro quadrado, e é 

um parâmetro condicionante das propriedades do papel. Os papéis tissue podem 

possuir gramagens entre 5 a 40 g/m2 conforme o tipo de produto. No caso de produtos 

multicamadas, onde a suavidade é importante (ex. lenços faciais) verificam-se baixas 

gramagens. Já no caso de produtos como toalhas industriais, cujo propósito é serem 

resistentes e absorventes, verifica-se uma maior gramagem. O principal objetivo é 

alcançar a melhor performance possível com o mínimo de material necessário4,8. 
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2.1.2. Índice de mão 

O bulk, também conhecido como índice de mão, é o volume específico da folha 

expresso em cm3/g e corresponde ao inverso da densidade aparente. É a medida de 

espaços vazios na folha e influencia diretamente as propriedades óticas, de resistência, 

de absorção e suavidade do papel. O objetivo é produzir folhas com o volume específico 

o mais elevado possível, ou seja, com o maior índice de mão4,8. 

 

2.1.3. Suavidade 

A suavidade é uma característica bastante apreciada pelos consumidores, porém, 

trata-se de uma propriedade muito subjetiva, não havendo um método de medição 

aceite unanimemente. O conceito de suavidade tem sido descrito como resultante da 

combinação de três componentes principais: a flexibilidade do material, a suavidade de 

bulk e a suavidade de superfície. A flexibilidade corresponde à perceção da suavidade 

ao “amassar” e amolgar o papel e está relacionada com a sua maleabilidade e 

capacidade de se comportar como um tecido. A suavidade de bulk está relacionada com 

a “compressibilidade” do papel. Já a suavidade de superfície está relacionada com a 

sensação ao toque na superfície do papel e é portanto influenciável pelo tipo de 

materiais que compõe o papel, a sua textura e a sua topografia4,8,9. 

A suavidade pode ser melhorada, por exemplo, através de ajustes no bulk, por 

aumento da contribuição da componente de suavidade de bulk. Neste contexto, quanto 

menores forem as ações de compactação das folhas, maior será o seu volume 

específico aparente (bulk), e consequentemente, a sua suavidade. Partes do processo 

importantes a controlar para evitar a formação de uma estrutura mais fechada e 

compacta (com menor bulk) incluem a refinação, a formação e a prensagem. Também 

o tipo de teias e feltros utilizados pode influenciar a suavidade por influência do bulk4,8. 

 

2.1.4. Propriedades de absorção de água 

As propriedades de absorção de água podem ser analisadas na forma de 

capacidade de absorção e na forma de ascensão capilar (velocidade de absorção de 

água). 

A capacidade de absorção reflete a quantidade de água que o papel tissue consegue 

absorver (gH2O/gpapel), enquanto que a ascensão capilar (vulgarmente denominada por 

capilaridade) mede a velocidade com que o produto absorve água e pode ser expressa 

em mm/min8,10. 

A porosidade, a geometria do papel, a composição química da pasta e as 

propriedades das fibras são fatores que influenciam as propriedades de absorção de 

água do papel. Os canais de poros presentes no papel permitem o transporte de água 

por capilaridade e permitem ainda a sua acomodação nos mesmos. A afinidade das 
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fibras pelas moléculas de água é também importante e influencia as forças de coesão-

adesão que governam a ascensão capilar da água pelos poros do papel8,11. 

Uma boa ascensão capilar está associada a uma porosidade e hidrofilicidade das 

fibras, suficiente para que as forças de coesão-adesão do líquido sejam superiores às 

da gravidade. Podem verificar-se dificuldades na ascensão capilar em casos de excesso 

de porosidade (forças coesão-adesão insuficientes para contrariar gravidade), ou em 

caso de restrição de canais porosos (dificuldades na penetração e passagem da 

água)10. 

 

2.1.5. Resistência à tração 

A resistência à tração é também uma propriedade muito importante em papéis 

tissue. Esta é medida nas direções longitudinal e transversal, relativamente à máquina 

de papel, tanto a seco como a húmido. As propriedades de tração são influenciadas 

pelo tipo de fibras, pelo número ligações entre fibras, área de ligação entre elas e pela 

força das ligações estabelecidas. Quanto mais e mais fortes forem as ligações entre 

fibras, maior resistência terá o papel. As fibras longas são utilizadas na produção de 

tissue para o desenvolvimento destas propriedades8,12. 

Usualmente o aumento da resistência à tração está associado a um decréscimo na 

suavidade e de absorção de água. Isto significa que deverá haver um ajuste na 

proporção de fibras curtas e fibras longas a utilizar na produção de modo a conseguir-

se o melhor de ambas as propriedades. No caso da resistência, esta deverá ter um valor 

mínimo que permita a operação eficiente das máquinas de papel e da transformação, 

mas suficiente para que o papel não se desintegre e permita uma utilização eficaz, do 

produto final, por parte do consumidor. A crepagem, que será discutida mais à frente na 

secção 2.4.3, contribui para as propriedades físico-mecânicas, em particular para o 

alongamento do papel4,8. 

 

2.1.6. Brancura 

A brancura do papel tissue varia entre 50-90% ISO, medida de acordo com as 

normas ISO. Papéis produzidos com pastas químicas branqueadas têm brancura mais 

elevada, enquanto em papéis com fibras recicladas a brancura será menor, por exemplo 

perto de 50%. Para melhorar a brancura do produto podem ser adicionados 

branqueadores óticos na produção do papel6,8. 

 

2.2. Matérias-primas para a produção de tissue – Fibras celulósicas 

As propriedades finais de qualquer papel tissue têm uma relação direta com a 

qualidade e tipo de matérias-primas utilizadas. Neste contexto, o equilíbrio adequado 
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entre o teor de fibras longas virgem, fibras curtas virgem (fibras primárias) e fibras 

recicladas (fibras secundárias) é importante. 

As fibras curtas são originárias de madeira de folhosas (pertencentes ao grupo das 

plantas Angiospérmicas) e as fibras longas provêm da madeira de resinosas (plantas 

coníferas pertencentes ao grupo das plantas Gimnospérmicas). As fibras podem 

também ter origem em outras fontes vegetais como o bambu, o algodão, o linho, entre 

outras. A utilização de fibras recicladas tem vindo a aumentar nos últimos anos, por 

constituírem uma alternativa sustentável e económica à utilização das fibras primárias. 

Porém, comparativamente às fibras virgem, as propriedades papeleiras das fibras 

recicladas apresentam desvantagens como uma brancura mais reduzida, propriedades 

mecânicas inferiores e uma maior probabilidade de contaminação do sistema de 

tanques, telas e feltros devido à presença de adesivos, pigmentos e compostos 

inorgânicos presentes nos papéis reciclados4,8,13. 

 

Tabela 1 – Percentagem de fibras na constituição diferentes tipos de produtos tissue5,8. 

Tipo de papel Fibra Curta (%) Fibra Longa (%) 

Papel higiénico 60-100 0-40 

Guardanapos 0-60 40-100 

Lenços faciais 50-70 30-50 

 

2.2.1. Fibras curtas 

Como é possível verificar na Tabela 1, o papel tissue é maioritariamente constituído 

por fibras curtas. As fibras de eucalipto são o tipo de fibra curta mais utilizado, das quais 

se destacam as fibras de Eucalyptus globulus, com produção de pastas de elevada 

qualidade. Este tipo de fibras permite o desenvolvimento de propriedades importantes 

para o papel tissue como a suavidade, a absorção, o bulk e a porosidade do papel4,14. 

Já existem casos onde se utilizam pastas de fibras curtas sem refinação mecânica, com 

o objectivo de desenvolver ao máximo propriedades importantes para os papéis tissue, 

como a suavidade5. 

 

2.2.2. Fibras longas 

As fibras longas, mesmo em menor quantidade, são essenciais nas propriedades de 

resistência e para a operabilidade da máquina de papel tissue. Um tipo de  fibras longas 

comuns são as do pinheiro do género Pinus4. 

Nas pastas de eucalipto, o comprimento médio das fibras pode variar entre 0,5 e 

0,85 mm por fibra enquanto que as fibras de  resinosas possuem comprimentos 

superiores entre os 2 e 7 mm4,8. Na Figura 2, da página seguinte, estão representadas 

as fibras curtas típicas de folhosas (a) e fibras longas típicas de resinosas (b). 
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(a)

 

(b) 

 

Figura 2 – (a) Representação de fibras de folhosas, incluindo vasos, parênquima e 

traqueídeos; (b) Representação de fibras de resinosas, incluindo traqueídeos e parênquima. 

Adaptado de 11. 
 
 

2.2.3. Composição química 

2.2.3.1. Celulose 

A celulose é o material orgânico mais abundante na terra e o principal constituinte 

da madeira e por conseguinte das fibras celulósicas. É um homopolímero linear de 

cadeia longa, que consiste em unidades de D-glucopiranose ligadas entre si através de 

ligações β-1,4-glicosídicas (unidades de anidroglucose). Com a celobiose, dímero de 

duas moléculas de glucose, como unidade básica, a celulose pode ser considerada um 

polímero isotático da celobiose. Todas as unidades de anidroglucose possuem grupos 

hidroxilo nas posições C2, C3 e C6, capazes de sofrer todas as reações típicas de 

álcoois primários e secundários14–16. 

Os três grupos de macromoléculas – celulose, hemiceluloses e lenhina – são 

constituintes importantes das madeiras e fibras. No caso da lenhina e hemiceluloses, 

estas funcionam como aglutinante (como uma “cola”) das fibras sendo que o maior teor 

de lenhina encontra-se presente na lamela média. Na Figura 3 encontra-se 

representada a organização das cadeias de celulose nas fibras desde as cadeias 

simples até às estruturas mais organizadas que compõem as fibras15,16.  

 

 
Figura 3 – Estrutura fibrilar da celulose, (a) filamento de células das fibras; (b,c) fragmento da 

camada média da parede secundária com as macrofibrilas e microfibrilas em evidência; (d) 

micela; (e) estrutura cristalina da celulose nativa. Adaptado de 17. 
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Embora a estrutura da celulose possa parecer simples (Figura 4), a sua organização 

supramolecular faz da celulose uma substância extremamente complexa, com uma 

habilidade inerente para formar diferentes tipos de pontes de hidrogénio, tanto com a 

mesma cadeia de celulose (intramolecular) como com diferentes cadeias 

(intermolecular). A presença de pontes de hidrogénio intermoleculares tem uma grande 

relevância no que diz respeito à rigidez da cadeia e à sua conformação. As ligações 

intermoleculares são responsáveis pela organização das cadeias de celulose e 

formação dos agregados supramoleculares, como os domínios cristalinos14. 

 

 

Figura 4 – Estrutura molecular da celulose. Adaptado de 14. 
 
 

2.2.3.2. Hemiceluloses 

As hemiceluloses constituem 20-30% da madeira e localizam-se 

predominantemente nas paredes celulares primária e secundária. São 

heteropolissacarídeos e contrariamente à celulose são constituídas por diferentes 

unidades de açúcares, e possuem um menor peso molecular, com um grau de 

polimerização entre 50 a 200 unidades. As unidades de açúcar que compõem a 

estrutura supramolecular das hemiceluloses podem ser subdivididas em grupos como 

as pentoses (unidades de xilose a arabinose), as hexoses (unidades de glucose e 

manose), ácidos hexurónicos (ácido glucurónico) e desoxi-hexoses (unidades de 

ramnose)14–16. 

Existem diferenças entre as hemiceluloses das resinosas e das folhosas. Nas 

resinosas, as hemiceluloses predominantes consistem numa cadeia principal de 

glucomananas com grupos acetilo e resíduos de galactose ligados que formam as O-

acetilgalactoglucomanas. Adicionalmente as xilanas das resinosas diferem das xilanas 

das folhosas pela ausência de grupos acetilo e pela existência de unidades de arabinose 

ligadas à cadeia principal14,18. 

Relativamente às fibras de folhosas, a hemicelulose predominante é a arabino-4-O-

metilglucuronoxilana (xilana). As xilanas de folhosas, para além das unidades principais 

contêm ainda pequenas quantidades de ramnose e ácido glucurónico. As hemiceluloses 

principais das folhosas são as O-acetil-4-O-metilglucuronoxilanas. Na Figura 5 

encontram-se as estruturas moleculares das xilanas e glucomananas predominantes 

nas folhosas e resinosas14,18. 

A hidrofilicidade das hemiceluloses desempenha um papel importante na hidratação 

e absorção de água das fibras, uma vez que facilita o seu intumescimento, promove a 
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lubrificação interna e a flexibilidade, aumentando a área de contato entre as fibras e 

fortalecendo as ligações entre estas. Isto contribui para uma maior refinabilidade das 

fibras e consequentemente uma menor necessidade de energia para o seu 

desenvolvimento4,8,14. 
 

 

Figura 5 – Estrutura molecular das xilanas e glucomananas predominantes nas folhosas e 
resinosas. Adaptado de 14. 

2.2.3.3. Grupos carboxilo 

Os grupos carboxilo são grupos ácidos que se formam maioritariamente durante o 

cozimento da pasta por ação da degradação alcalina dos grupos terminais nas 

extremidades redutoras das cadeias de celulose e hemiceluloses. Influenciam o 

intumescimento da fibra e contribuem para o estabelecimento de ligações inter-fibras 

por pontes de hidrogénio. Estes grupos desempenham um papel importante na 

modificação da fibra uma vez que são locais reativos e estratégicos para reações de 

adição e substituição19. 

 

2.2.3.4. Viscosidade intrínseca 

A viscosidade intrínseca é diretamente relacionável com o grau de polimerização 

das cadeias de celulose presentes na pasta. A monitorização deste parâmetro permite 

averiguar o grau de degradação polimérica após o seu processamento. Variações 

significativas neste parâmetro podem influenciar a força intrínseca da fibra e por 

conseguinte as suas propriedades mecânicas 8,10. 

 

2.2.4. Propriedades biométricas das fibras 

A morfologia da fibra é estudada através de parâmetros como o seu comprimento, 

largura, coarseness, curl e kink, teor de finos, entre outros, e depende do processo de 

fabrico da pasta e das características da madeira utilizada, como a espécie, região de 

cultivo, idade, entre outros4,8.  

Como já foi referido, o comprimento da fibra influencia diretamente algumas das 

suas propriedades. As fibras longas, devido ao seu comprimento conseguem 

estabelecer mais pontos de ligação entre pontos diferentes, originando o 

desenvolvimento das propriedades de resistência e um melhor desempenho em termos 
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de eficiência da máquina de papel. No caso das fibras mais curtas, o seu comprimento 

menor, relativamente às fibras longas, proporciona boas condições de formação de folha 

e contribui para a homogeneidade da mesma5,8,20. 

O coarseness define-se como sendo a massa correspondente a uma unidade de 

comprimento da fibra e é expresso em mg por 100 m. Engloba propriedades como a 

espessura da parede da fibra, a largura e densidade, o que o torna num parâmetro 

importante no que diz respeito à avaliação dos diferentes tipos de fibra8,21. 

Uma fibra com elevado coarseness tem potencial para originar papéis com um maior 

bulk (e suavidade), melhor porosidade, absorção, drenabilidade e menos ligações inter-

fibras. Uma fibra com menor coarseness terá uma maior facilidade em colapsar-se e 

deste modo estabelecerá uma maior área e maior número de ligações entre fibras. 

Consequentemente originará papéis com melhores propriedades de resistência e um 

maior valor de retenção de água. Nas fibras de eucalipto o coarseness pode variar entre 

5 a 11 mg/100 m4,8. 

As deformações das fibras podem ocorrer como resultado do processamento 

mecânico destas (ex. operações de dispersão ou refinação de pasta). A ocorrência de 

deformações, favorece a formação de papéis volumosos, macios e absorventes. As 

deformações denominadas por curl e o kink contribuem para tal4.  

O curl consiste na curvatura contínua e gradual da fibra. O kink é definido como a 

mudança brusca na curvatura da fibra, sendo que as fibras com maior índice de kink 

terão maior resistência à tração e ao rasgamento do que as que possuem menor kink. 

Na Figura 6 estão representados os dois tipos de deformações referidos8,22,23. 
 

(a) (b) (c) 

   

Figura 6 – Efeito das deformações nas fibras: a) fibras sem deformações; b) curl; c) kink. 

Adaptado de 23. 
 

Relativamente ao teor de finos estes correspondem à fração de pasta que é capaz 

de passar por uma rede de 200 mesh com orifícios de diâmetro igual a 76 μm24,25. Os 

finos para além de promoverem as ligações entre fibras (influenciando as propriedades 

mecânicas), têm também um efeito direto na densidade aparente, na opacidade e na 

permeabilidade ao ar, do papel, por preencherem os interstícios vazios, diminuindo 

deste modo os espaços vazios na rede fibrosa. Além disso, devido à sua elevada área 

específica, os finos têm maior capacidade de intumescimento e absorção de água 
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comparativamente à fibras4,21. A quantidade de finos presente nas pastas virgem de 

eucalipto do tipo kraft branqueada varia entre 4 a 12%. Na produção de papel tissue são 

preferíveis as pastas com um menor teor de finos possível de forma a evitar o aumento 

da densidade das folhas e dificuldades na drenagem das mesmas4. 

 

2.3. Produção de pastas celulósicas 

Os processos de produção de pasta mais comuns estão classificados como 

mecânicos, químicos e semi-químicos, sendo o mais comum o método químico através 

do cozimento Kraft. O cozimento kraft ou sulfato é um dos processos de cozimento 

químicos mais comum, representando cerca de 89% das pastas químicas e mais de 

62% em todo o material de fibra virgem. O objetivo principal do cozimento é o de remover 

a lenhina que liga as fibras de forma a facilitar a separação das mesmas14. 
 

Tabela 2 – Resumo dos processos de produção de pasta. Adaptado de 11. 

Processos 
Agentes 
químicos 

Espécies 
Propriedades 

da pasta 
Usos Rendimento % 

Mecânico 

nenhuns; 
Utiliza-se 

refinadores de 

disco para 
aparas 

Folhosas: 

choupo; 
Resinosas de cor 

clara como o 

pinheiro, o 
bálsamo, a cicuta 

Alta opacidade, 
suavidade, bulk. 

Baixa 

resistência e 
brancura. 

Jornais, 
livros, 

revistas. 

92-96% 

Químico-
mecânico 

CTMP; NaOH 
ou NaHSO3 

Resistência 
moderada 

88-95% 

Kraft 
pH 13-14 

NaOH + Na2S 
(15-25%); alta 

recuperação 
dos agentes 

químicos 

Todas as 
madeiras 

Alta resistência, 
pastas 

castanhas a nao 
ser que sejam 
branqueadas 

Sacos, 
embalagens, 

pastas 
branqueadas 
para papéis 

brancos 

65-70% papéis 
castanhos, 47-50% 

pastas a branquear; 43-
45% depois do 
branqueamento 

Sulfito, 

ácido ou 
bissulfito 
pH 1,5-5 

H2SO3 + HSO3- 

com Ca2+, 
Mg2+, Na+ ou 

NH4
+ 

Folhosas: choupo 
e bétula e 

coníferas não 

resinosas 

Pasta castanho 
clara, facilmente 

branqueada, alta 
brancura, menos 
resistente que a 

pasta kraft mas 
com maior 
rendimento 

Papel fino, 
tissue, 

reenforço de 

resistência 
nos jornais 

48-51% pasta não 
branqueada; 46-48% 

depois do 

branqueamento 

Mg2+ Base 
Quase todas as 
espécies: abetos 

são preferíveis 

Pasta mais clara 
e maior 

resistência 

Jornais, 
papéis finos, 

etc. 

50-51% pasta não 
branqueada; 48-50%  

depois do 
branqueamento 

Sulfito 

neutro 
semi-

químico 

pH 7-10 

Na2SO3 + 

Na2CO3, cerca 
de 50% dos 

químicos 

recuperados 
como Na2SO4 

Folhosas: 

carvalho, bétula, 
olmo; resinosas: 
aparas e serrim 

de abeto Douglas 

Boa rigidez e 
moldabilidade 

Meio de 
corrugação 

70-80% 

 

2.3.1. Cozimento Kraft 

O cozimento Kraft possui um série de vantagens de entre as quais se destacam a 

possibilidade do uso de várias espécies de madeira como matéria-prima, os tempos de 

cozimento reduzidos, a regeneração eficiente de produtos químicos e de energia e as 

excelentes propriedades de resistência da pasta. As principais desvantagens do 

cozimento kraft assentam no facto deste possuir um rendimento menor 
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comparativamente ao processo soda (45-50%) e de produzir compostos de enxofre 

odoríferos16,26. 

O cozimento químico é realizado a temperaturas entre os 140 e 175 ºC e os 

principais reagentes são o hidróxido de sódio (NaOH) e o sulfureto de sódio (Na2S). Os 

agentes químicos ativos no processo kraft são os iões hidróxido (OH-) e hidrossulfureto 

(HS-) que estão presentes no licor de cozimento. A preparação do licor branco inclui a 

conversão do carbonato de sódio (Na2CO3) no “smelt” em hidróxido de sódio (NaOH) 

numa fábrica de recaustificação. A solução aquosa de sulfureto de sódio, Na2S, 

dissocia-se em hidrossulfureto, HS-, em sulfureto, S2-, e em hidrossulfureto dissolvido. 

O ião hidrossulfureto desempenha um papel importante ao acelerar a deslenhificação e 

ao tornar o cozimento um processo seletivo11,14. 

Com o objetivo de manter o rendimento elevado e preservar a qualidade da pasta, a 

deslenhificação é limitada até um certo grau, a fim de atingir índices de kappa 

(parâmetro de determinação de lenhina residual na pasta)  entre 25-30 para pastas kraft 

de resinosas e 15-20 para folhosas. Na Figura 7 encontram-se esquematizadas as 

várias etapas do processo kraft14,15,27. 

 
Figura 7 – Diagrama esquemático do processo Kraft. Adaptado de 28. 

 

2.3.2. Branqueamento 

O branqueamento é o processo químico capaz de remover as estruturas cromóforas 

responsáveis pela cor da pasta. Deste resulta a alteração das propriedades óticas da 

pasta como a absorção de luz, a dispersão de luz e a refletância, expressas em termos 

de brilho, brancura ou opacidade. A brancura é um dos parâmetros mais importantes na 

caracterização da cor das pastas14,16. 

Embora os componentes cromóforos das pastas não branqueadas sejam os grupos 

funcionais predominantes da lenhina residual, o branqueamento pode ser realizado sem 

a perda de grandes quantidades de lenhina. Juntamente com esta, outros compostos 
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como extratáveis, cinzas e polissacarídeos podem também ser removidos durante o 

processo16. 

Vários oxidantes à base de cloro provaram-se eficientes no branqueamento, no 

entanto, como resultado da crescente preocupação em volta dos compostos orgânicos 

clorados formados durante o processo, os processos convencionais de branqueamento 

foram rapidamente substituídos pelo chamado processo de branqueamento livre de 

cloro elementar (ECF) que se tornou a tecnologia dominante. A substituição completa 

do cloro pelo dióxido de cloro foi o passo chave na redução dos níveis de organoclorados 

nos efluentes das fábricas de celulose. Posteriormente, pressões externas levaram ao 

desenvolvimento de processos de branqueamento totalmente livres de cloro (TCF) com 

enfâse na utilização de oxigénio (O), peróxido de hidrogénio (P) e ozono (Z) como 

agentes de branqueamento alternativos14. 

 

2.4. Processo de produção do papel tissue 

Os produtos tissue são produzidos para realizar uma determinada função de acordo 

com uma aplicação específica dentro de um segmento de mercado. Como já foi referido, 

as propriedades do papel tissue são função do tipo de fibras celulósicas, dos aditivos 

químicos e da tecnologia de produção disponível11,29. Na Figura 8 está representado o 

diagrama de blocos com as principais etapas do processo de produção de papel, desde 

a produção de pasta à transformação no produto final. 
 

 

Figura 8 – Diagrama de blocos simplificado com as principais etapas do processo de produção 

de papel, incluindo o processo de produção de pasta. Adaptado de 13. 
 

2.4.1. Preparação do stock 

A primeira etapa consiste na hidratação e dispersão das fibras secas em água 

criando uma suspensão. No caso de uma unidade fabril integrada a pasta chega via 

pipeline diluída em água e é espessada até à consistência desejada no processo. O 

objetivo da preparação do stock é o processamento das fibras e a sua combinação com 

outros materiais não fibrosos de maneira adequada à produção do tipo de papel 

pretendido. A limpeza da pasta que segue para a máquina de papel reflete-se 

diretamente na qualidade da folha final. A maioria das máquinas de papel possui um ou 

mais sistemas  de screens e cleaners para remover os contaminantes que poderão 

afetar a qualidade da folha13,30. 
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2.4.2. Refinação 

As fibras exigem propriedades únicas para o bom fabrico de papel, de entre as quais 

se destacam a resistência estrutural e o potencial para estabelecer ligações. No entanto, 

mesmo após o processo de produção de pasta, a flexibilidade das fibras e a sua 

capacidade para se ligarem entre si precisam de ser desenvolvidas. Assim sendo, de 

modo a potenciar a aptidão das fibras para se conformarem e formarem uma matriz 

tridimensional mais resistente, antes da formação da folha, estas são sujeitas ao 

processo de refinação31,32.  

A refinação é uma das etapas mais importantes na preparação das fibras no fabrico 

do papel. São desejáveis boas características de drenagem do material nas secções de 

formação e prensagem, bem como um elevado potencial para uma boa qualidade de 

formação na secção de formação da folha. É também necessária uma boa resistência, 

para uma transferência segura entre as secções de prensagem e secagem. Todas as 

características do stock e do futuro papel são afetadas durante a refinação, portanto, a 

otimização dos parâmetros da refinação deve ser cuidadosa30. 

O grau de refinação pode ser analisado em termos do grau de Schopper-Riegler 

(ºSR) que é uma medida de drenabilidade da pasta e representa uma indicação 

importante relativamente ao tratamento mecânico a que as fibras foram sujeitas33. As 

pastas não refinadas de eucalipto apresentam um índice que pode variar entre 17 a 24 

ºSR4. 

Num refinador industrial, refinador de discos, a suspensão de fibras passa entre um 

rotor e um estator, onde é sujeita a tratamento mecânico e dpeois segue o seu caminho 

para o próximo passo no processo. Na Figura 9 estão representados dois dos tipos de 

refinadores existentes. 

  

Figura 9 – Refinador industrial de alta consistência e refinador PFI. Adaptado de 34–36. 
 
 

O processo de refinação consiste na aplicação de forças de compressão e 

cisalhamento nas fibras para que estas possam desenvolver a conformabilidade 

necessária e a capacidade para se interligarem. Como resultado da refinação, as fibras 
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sofrem vários processos como a fibrilação interna, fibrilação externa e até  

encurtamento. A formação de finos resulta da remoção de partes de parede primária, 

do corte de fibras e da fibrilação externa da camada S1 e S2 da parede celular. As 

deformações das fibras (curl e kink) também tendem a diminuir  na etapa de refinação29–

31,37. 

A ocorrência de fibrilação externa é responsável pela desagregação, separação e 

perda parcial do material lamelar e macrofibrilar das camadas externas da parede 

celular, fazendo com que as fibrilas se projetem da superfície da fibra. A acessibilidade 

da fibra aumenta o que facilita o seu intumescimento. Para além disso, as hemiceluloses 

presentes nas fibras potenciam também a capacidade das fibras de se interligarem. A 

fibrilação externa é um efeito chave no que diz respeito ao desenvolvimento das 

propriedades papeleiras das fibras11,38. 

A fibrilação interna ocorre como consequência da fibrilação externa. Este tipo de 

fibrilação proporciona às fibras uma melhor  flexibilidade e a capacidade de 

conformação31,38. Na Figura 10 estão representados os principais efeitos da refinação 

mecânica nas fibras. 

 
Figura 10 – Efeito da refinação mecânica nas fibras, A: Corte; B: Deformação das fibras (curl, 

kinks); C: Formação de finos; D: Fibrilação externa; E: Fibrilação interna;  
F: Migração/dissolução do material da parede da fibra. Adaptado de 32. 

 

2.4.3. Máquina de papel tissue 

O principal objetivo da máquina de papel tissue é o de remover a água da suspensão 

de fibras e formação da folha de papel. A tecnologia Dry Crepe (DCT) é a mais 

convencional na produção deste tipo de papel (Figura 11)6,29. 
 

 

Figura 11 – Máquina de papel tissue convencional com cilindro Yankee. Adaptado de 39. 
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As caixas de chegada, por onde a pasta entra na máquina, são desenhadas para 

baixas consistências (0,1-0,5%) e são semelhantes às caixas usadas na produção 

convencional de papel. A partir da caixa de chegada, o stock é distribuído 

uniformemente na teia de formação, em toda a largura da máquina de papel. Existem 

diferentes tipos de secções de formação em máquinas de tissue, exemplo disso é o 

Crescent Former, Twin-wire, roll e Fourdrinier. A secção de formação mais comum na 

produção de tissue é a do tipo Crescent Former, em que a injeção do stock ocorre entre 

a teia de formação e o feltro. Este tipo de secção proporciona uma operação superior a 

altas velocidades (até 2500 m/min) visto não ser necessária a transferência do papel da 

teia para o feltro29,30. 

 

Figura 12 – Esboço de uma máquina de tissue Dry Crepe. Adaptado de 29. 
 

Antes da etapa de secagem no cilindro Yankee, o feltro é prensado num rolo de 

prensagem ou numa prensa de sapata, podendo verificar-se teores de humidade nesta 

fase até 40-45%. O bulk e a suavidade estrutural da folha são diretamente influenciados 

pelo perfil de prensagem do papel. De todas, a prensa de sapata é a que permite uma 

prensagem mais eficiente com maior preservação do bulk (volume específico aparente). 

Para além de secar a folha, a prensa é responsável pela transferência do papel para o 

cilindro Yankee (secção de secagem)8,29,30. 

O processo de secagem numa máquina de papel tissue convencional é realizado 

através de processos de transferência de calor por condução e convecção. Após a 

prensagem, a folha é transferida para a superfície do cilindro Yankee. A adesão da folha 

à superfície do cilindro Yankee é essencial para a qualidade do produto final e é 

promovida pela pulverização de um revestimento à superfície do cilindro, o coating. Este 

não só promove a adesão uniforme da folha como também protege o cilindro contra o 

desgaste e a corrosão provocados pela lâmina de crepagem no final da secção de 

secagem29. 

À saída do cilindro Yankee localiza-se a lâmina de crepagem. Durante a crepagem, 

a lâmina de crepagem (doctor blade) raspa e/ou remove da superfície do Yankee o 
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papel. Uma boa adesão entre a superfície do Yankee e o papel promove uma boa 

crepagem. A crepagem é responsável  pela delaminação da estrutura física interna do 

papel, forçando o enfraquecimento e a quebra das ligações entre fibras que ficam 

distorcidas ou até partidas. São criadas microdobras que se acumulam umas em cima 

das outras produzindo macrodobras e um produto final estruturado. O processo de 

delaminação tem tendência a criar um produto mais denso e mais absorvente com maior 

capacidade de absorção de água. O ângulo entre a superfície da lâmina e a superfície 

do cilindro Yankee tem influência na quantidade de micro e macrodobras. Ângulos de 

crepagem maiores originam um crepe mais fino no papel (maior frequência de dobras – 

Figura 13)29,30. 
 

 
Figura 13 – Processo de crepagem com a formação de micro e macrodobras em função do 

ângulo de contato da lâmina. Adaptado de 29. 

 

Outra tecnologia importante utilizada na produção de papel tissue é o processo 

Trough-Air Drying (TAD). Uma máquina TAD não possui uma secção de prensagem o 

que ajuda a preservar o bulk do papel. Não havendo uma secção de prensagem o papel 

passa por uma secção de pré-secagem. O papel é transferido para um cilindro 

perfurado, onde ar quente é soprado através deste, criando “explosões” de vapor. Após 

esta secção de pré-secagem pode verificar-se um secção de secagem convencional, 

com um cilindro Yankee. Como resultado do baixo nível de prensagem e deste tipo de 

secagem, o produto tissue final possui um maior bulk, suavidade e absorção, 

comparativamente às outras tecnologias, o que faz da TAD a tecnologia ideal para a 

produção de papéis premium e de alta qualidade. No entanto, a máquina TAD tem 

custos energéticos mais elevados e um custo capital cerca de três vezes maior em 

relação à máquina de tissue convencional. Na Figura 14 encontra-se esquematizada um 

exemplo de uma máquina de tissue TAD29. 
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Figura 14 – Esboço de uma máquina tissue Trough-Air Drying (TAD). Adaptado de 29. 
 

Na etapa final, o papel é direcionado para a bobinadora onde é enrolado em bobines. 

Estas por sua vez, seguem para o processo de transformação onde são cortadas e 

transformadas nos produtos desejados.  

 

2.5. Utilização de enzimas na produção de papel 

As enzimas são  proteínas com atividade catalítica que, por sua vez, são moléculas 

complexas constituidas por aminoácidos ligados entre si. Podem ser vistas como 

biocatalisadores. A variedade de aminoácidos existentes e a maneira como estão 

ligados é responsável pela diversidade funcional das enzimas40. 

Os reagentes que participam nas reações catalisadas por enzimas são normalmente 

designados por substratos, e cada enzima tem um caráter específico, isto é, atua sobre 

um determinado tipo de substratos convertendo-os em determinados produtos. Estas 

proteínas apresentam pequenas regiões tridimensionais localizadas, constituídas pelos 

grupos que estão diretamente envolvidos na catálise, que se designam por centros 

catalíticos. Possuem ainda locais para a ligação específica dos substratos, os centros 

de ligação dos substratos. Os centros de ligação dos substratos e o centro catalítico 

são, em geral, vizinhos e sobrepõem-se frequentemente; constituem em conjunto o que 

se designa por centro ativo16,40. 

Em relação aos seus congéneres químicos, as enzimas apresentam diversas 

vantagens, em particular as regio- e estereo-seletividades que conduzem à formação 

de produtos enantiomericamente puros, propriedade que dificilmente é conseguida por 

catalisadores sintéticos16,40. Para além disso, a utilização de enzimas possui o benefício 

do uso de concentrações muito baixas e condições brandas de temperatura e pH41 Na 

Figura 15 encontra-se uma representação da interação entre a enzima e o substrato 

segundo o modelo do ajuste induzido41. 
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Figura 15 – Modelo do ajuste induzido do centro ativo da enzima com o substrato. Adaptado de 
42. 

 

2.5.1. Classificação e nomenclatura 

As enzimas são nomeadas de acordo com a molécula em que atuam ou de acordo 

com a sua ação, utilizando-se o sufixo -ase. Existem 6 classes de enzimas, de acordo 

com a reação catalisada. Cada enzima possui um número de código, constituído por 4 

elementos, precedido das letras EC (enzyme commission). O 1º dígito indica a classe a 

que a enzima pertence, como descrito na Tabela 316,40. 
 

Tabela 3 – Classificação de enzimas40. 

1º dígito Classe da enzima Tipo de reação catalisada 

1 Oxido-redutases Reações de oxidação-redução 

2 Transferases Transferência de 1 átomo ou grupo entre moléculas 

3 Hidrolases Reações de hidrólise 

4 Liases Remoção de um grupo de uma molécula (sem ser por hidrólise) 

5 Isomerases Reações de isomerização 

6 Ligases Reações de síntese acopladas à hidrólise de 1 molécula de ATP 
 

 

2.5.2. Ação enzimática 

Como qualquer outro catalisador, uma enzima acelera uma reação sem se consumir. 

Estas caracterizam-se por: 1) reduzirem a energia de ativação para que a reação 

catalítica ocorra; 2) não serem destruídas pelo efeito da reação; 3) não alterarem o 

equilíbrio das reações em que participam16,40. Na Figura 16 encontra-se uma 

representação do efeito da enzima na energia de ativação de uma reação.  

 
Figura 16 – Influência da utilização de uma enzima na energia de ativação de uma reação 

química. Adaptado de 43. 
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2.5.2.1. Atividade enzimática 

A atividade enzimática é medida seguindo ao longo do tempo o aparecimento do 

produto, ou o desaparecimento do substrato. É geralmente expressa em unidades de 

atividade enzimática (U), que correspondem à quantidade de enzima que catalisa a 

transformação de 1 μmole de substrato por minuto e em condições definidas de pH, 

concentração de substrato, temperatura, etc. Depende de uma complexa variedade de 

fatores, nomeadamente: 

1) Natureza do substrato – cada substrato pode ser substituído por outro similar e a 

velocidade da reação catalisada será diferente em cada caso. A especificidade da 

enzima será maior ou menor de acordo com a sua capacidade de reconhecer um maior 

ou menor número de substratos;  

2) Pode requerer a presença de certos co-fatores – iões metálicos, compostos 

orgânicos chamados co-enzimas;  

3) A natureza do solvente: conteúdo e tipo de compostos orgânicos, eletrólitos, co-

solventes, etc;  

4) O pH do meio – cada enzima tem um pH ótimo característico;  

5) Temperatura – condiciona a velocidade da reação, mas no caso das enzimas, 

temperaturas demasiado elevadas podem originar a sua desativação por desnaturação 

da proteína40. 

 

2.5.3. Celulases 

As celulases são enzimas capazes de atuar sobre materiais celulósicos, e são 

responsáveis pela hidrólise das ligações β-1,4 das cadeias de celulose. São 

biocatalisadores altamente específicos que atuam em sinergia para a libertação de 

açúcares44–46. 

As celulases consistem em três grupos principais de enzimas: endo-(1,4)-β-D-

glucanases (E.C. 3.2.1.4), exo-(1,4)-β-D-glucanases (E.C. 3.2.1.91) e β-glucosidases 

(E.C. 3.2.1.21). As exo-glucanases (celobiohidrolases) atuam nas regiões terminais da 

cadeia de celulose libertando β-celobiose como produto final; as endoglucanases (EG) 

hidrolisam as regiões internas da estrutura amorfa da fibra celulósica, libertando 

oligossacarídeos de diversos graus de polimerização, e consequentemente, novos 

terminais. São responsáveis pela rápida solubilização da celulose devido à sua 

fragmentação e redução do grau de polimerização; as β-glicosidases agem de forma 

específica sobre o dissacarídeo β-celobiose libertando a glucose41,44. Na Figura 17 está 

representada a ação destas enzimas sobre a celulose47. 
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As celulases são relativamente resilientes contra extremos de temperatura e pH, e 

isto reflete-se na sua temperatura ótima de atividade. Este intervalo de temperatura 

ótimo é muito abrangente, indo de 30 a 75 ºC47. 

 

 
Figura 17 – Hidrólise enzimática da celulose. Ataque das ligações β-1,4-glicosídicas pela 

celulase, exo-glucanase e β-glicosidade indicado pelas setas. Adaptado de 47. 

 

2.5.3.1. Aplicação de celulases na indústria papeleira 

A biotecnologia tem o potencial de aumentar a qualidade e a produção de matérias-

primas para a pasta e o papel, reduzir os custos de produção e criar produtos novos de 

alto valor agregado. As novas tecnologias enzimáticas podem reduzir os problemas 

ambientais e alterar as propriedades das fibras.  

A refinação é uma etapa essencial no desenvolvimento das propriedades das fibras 

para a produção de papel. No entanto, este processo requer uma quantidade 

substancial de energia. O tratamento com celulases reduz a necessidade de refinação 

para se atingirem as propriedades das fibras desejadas, fazendo com que menos 

tratamento mecânico e energia sejam necessários.48 

As celulases atuam na superfície da fibra sendo responsáveis pelo efeito de 

biorefinação, ou seja, são capazes de fibrilar as fibras, tal como no processo mecânico. 

Em combinação com o processo mecânico permitem um desenvolvimento mais 

eficiente das fibras. Como resultado de uma fibrilação mais eficiente, todas as 

propriedades que dependem deste efeito são melhoradas, como a resistência à tração 

e o rasgamento. Deste modo, o potencial redução da energia de refinação mecânica é 

justificado pelo efeito de refinação biológico criado pela ação enzimática37,48,49. 

Na produção de papel, as enzimas mais utilizadas são as endocelulases. Estas 

enzimas acrescentam um número de efeitos benéficos ao processo e às propriedades 

do papel. Os impactos principais relacionados com o processo são observados em a) 

na redução da energia de refinação, b) na otimização das propriedades funcionais dos 

papéis e c) na redução do uso de amido (aditivo comummente utilizado no 

desenvolvimento de resistências). Em alguns casos são observados aumentos na 



22 
 

velocidade de operação da máquina e consequentemente na produtividade41,48,50. Na 

Figura 18 é possível verificar o efeito das celulases numa pasta de eucalipto refinada30. 

 

 

Figura 18 – Micrografias SEM de pasta kraft de eucalipto refinada para as 1500 rotações de 

PFI sem tratamento enzimático a), e tratada com celulases b)37. 
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3. Materiais e métodos 

3.1. Matérias-primas utilizadas 

No pré-tratamento enzimático realizado foi utilizada a preparação enzimática 

comercial, classificada como endo 1,4-β-D-glucanase (EC 3.2.1.4). Foram testadas três  

dosagens de enzima: 0,002, 0,004 e 0,006 FPU/gpasta. A pasta utilizada na hidrólise 

enzimática foi a pasta Kraft de eucalipto branqueada (BEKP), sujeita a branqueamento 

ECF (D+Ep+D+D). 

 

3.2. Atividade enzimática 

A atividade enzimática da endoglucanase foi determinada de acordo com o método 

do papel de filtro51 (método IUPAC). Neste procedimento, o substrato utilizado foi 

celulose, mais precisamente, tiras de papel de filtro (1,0x6,0 cm) Whatman No. 1 

(50,0±0,5 mg). Na determinação da atividade enzimática foi também utilizada a solução 

tampão de citrato (0,05 M) de pH 4,8 e o ácido 3,5-dinitro-salicílico (DNS). 

Inicialmente, foram colocadas tiras de papel de filtro (substrato) em tubos de ensaio, 

em que se adicionou 1,0 mL da solução de tampão de citrato. Com o objetivo de saturar 

a tira de papel de filtro em tampão citrato, os tubos de ensaio foram colocados num 

banho a 50 ºC durante aproximadamente 10 minutos. Finalizados os 10 minutos, 

introduziu-se em cada tubo de ensaio, 0,5 mL de preparado enzimático diluído em 

tampão e estes foram deixados a incubar durante 60 minutos a 50 ºC. Depois de serem 

retirados do banho, adicionou-se 3,0 mL de DNS a cada tubo. Os tubos de ensaio foram 

então colocados num banho de água a ferver durante 5 minutos e, de seguida, num 

banho de água gelada durante o mesmo período de tempo. Por fim, foram adicionados 

20,0 mL de água destilada a cada tubo de ensaio. Os brancos preparados, descritos na 

Tabela 4, sofreram o mesmo tratamento que as amostras referidas acima.  

 

Tabela 4 – Volumes a utilizar na preparação dos brancos. 

Branco Tampão citrato 0,05M (mL) Prep. Enzimático diluído (mL) Papel de filtro 

1 1,5 – – 

2 1,0 0,5 – 

3 1,5 – 1 

A absorvência das amostras, incluindo dos brancos, foi lida num espectrofotómetro 

de UV-Vísivel a um comprimento de onda de 540 nm. É de notar que foram efetuadas 

várias diluições do preparado enzimático, tanto na preparação das amostras como dos 

brancos.  

Através da curva de calibração da glucose é possível quantificar os açúcares 

libertados no decorrer do ensaio. No Anexo B está descrita a metodologia para o cálculo 
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da atividade enzimática juntamente com a curva de calibração da glucose e os 

respetivos resultados da atividade enzimática.  

 

3.3. Pré-tratamento enzimático da pasta BEKP 

Em todas as hidrólises enzimáticas foram pesadas 50 g de pasta BEKP, em base 

seca, tendo em conta a sua humidade. As condições reacionais encontram-se descritas 

na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Condições reacionais do pré-tratamento enzimático da pasta BEKP. 

Temperatura da reação (ºC) 40 

pH 7 

Tempo de contato (horas) 2 

Consistência da pasta (%) 4 

 

Inicialmente, pesaram-se (50,0 ± 0,1) g de pasta BEKP em base seca que foram 

deixadas a hidratar, pelo menos, durante 4 horas. De seguida, a pasta foi desintegrada 

a 30 000 rotações e colocada, com o respetivo volume de água ultra pura, num banho 

a 40 ºC com agitação de 200 rpm, realizada por um agitador mecânico com pá em forma 

de hélice. O volume de água ultra pura utilizado foi de 1,250 L o que corresponde a 4% 

de consistência. O pH da suspensão de pasta foi ajustado com uma solução de NaOH 

de 1M até atingir o valor pretendido. Foi adicionada a preparação enzimática e iniciou-

se a contagem do tempo de reação que teve uma duração de 2 h. Para o tratamento 

enzimático da pasta foram utilizadas três dosagens de enzima: 0,002, 0,004 e 0,006 

FPUgpasta. Os cálculos para a massa da pasta pesada, assim como o volume de água 

ultra pura e da preparação enzimática utilizada encontram-se no Anexo B.  

Atingidas as 2 h, a reação foi terminada com a adição de 50,0 μL de lixívia, de forma 

a garantir a concentração de 2 ppm de cloro livre na mistura, e os copos com a 

suspensão de pasta foram colocados num banho de gelo até arrefecerem. É de notar, 

que em cada hidrólise enzimática, foram utilizadas 100 g de pasta para cada ensaio (50 

g em cada copo). Finalizada a hidrólise enzimática, a suspensão de pasta foi colocada 

num balde com uma capacidade de cerca de 10 L e perfez-se o volume com água ultra 

pura até aos 8 L. Com o objetivo de determinar o volume de suspensão de pasta 

equivalente a 30 g, a utilizar na etapa de refinação, a consistência das pastas foi 

determinada segundo a norma ISO 411952. 

 

3.4. Refinação 

As amostras de pasta com e sem pré-tratamento enzimático foram refinadas num 

refinador laboratorial PFI de acordo com a norma ISO 5264-253. O número de rotações 
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de PFI corresponde ao número de rotações que o rotor do refinador PFI realiza ao refinar 

as fibras. Um número mais elevado de rotações de PFI está associado a uma maior 

refinação da pasta. 

Após a determinação da consistência das pastas (ISO 411952) foi necessário 

calcular o volume da suspensão de pasta equivalente a 30 g de amostra para se 

proceder à refinação. De seguida, o excesso de água foi retirado da suspensão, e foi 

adicionada água ultra pura à pasta até se atingir uma consistência de 10% (300 g). Na 

Tabela 6 encontram-se descritas as curvas de refinação construídas para cada 

dosagem de enzima. 

 

Tabela 6 – Curvas de refinação construídas para as várias dosagens de endoglucanase e 

número de rotações de PFI. 

Número de rotações de PFI  
Dosagem de enzima 

0 500 1000 2000 3000 
Curva de 

refinação nº 

0 FPU/g 1 2 3 4 5 0 

0,002 FPU/g 6 7 8 9 10 1 

0,004 FPU/g 11 12 13 14 15 2 

0,006 FPU/g 16 17 18 19 20 3 

 

Para cada ponto foram preparadas folhas laboratoriais de 20 e 60 g/m2 e analisadas 

as respetivas propriedades papeleiras. 

 

3.5. Caracterização das amostras de pasta 

3.5.1. Determinação do teor de humidade da pasta 

Inicialmente, pesou-se uma amostra de pasta seca com cerca de 1 g que depois 

foi levada a uma estufa a (105 ± 1) ºC durante algumas horas. De seguida, arrefeceu-

se a amostra durante 15 minutos num exsicador e pesou-se. O teor de humidade (𝑊) é 

determinado através da diferença entre a massa da amostra, antes e depois de seca, 

segundo a Equação (1). Para determinação do teor de humidade da pasta BEKP foram 

realizadas três ensaios réplicas. 

 
 

𝑊 (%) =
𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎 − 𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎
× 100% (1) 

 
 

3.6. Caracterização biométrica 

3.6.1. Analisador de fibras 

A análise das propriedades biométricas das fibras foi realizada no Fiber Tester 

(Lorentzen & Wettre), através da análise de imagem 2D, este equipamento faz a 

medição de inúmeras propriedades das fibras entre as quais o seu comprimento, 

diâmetro, largura, o teor de finos, o fator de forma, o coarseness, entre outros. É também 
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obtida informação sobre as deformações das fibras como o curl e o kink. O fator de 

forma é dado pelo equipamento, Equação (2), e é o quociente entre o comprimento 

projetado da fibra (ao longo do contorno da fibra), 𝐿𝑝, e o comprimento real 𝐿 (distância 

entre as extremidades da fibra). O curl não é medido diretamente mas pode ser 

calculado através do fator de forma na Equação (3.1) obtida pela substituição da 

Equação (2) na Equação (3). 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 (%) =
𝐿𝑝

𝐿
× 100% (2) 

𝐶𝑢𝑟𝑙 (%) = (
𝐿

𝐿𝑝
− 1) × 100% (3) 

𝐶𝑢𝑟𝑙 (%) = (
100

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎
− 1) × 100% (3.1) 

 

O ensaio foi realizado em triplicado e o valor final de cada parâmetro foi a média 

dos três valores obtidos para cada ensaio. 

 

3.6.2. Microscópio ótico 

Neste método recorreu-se à técnica de análise de imagem através do microscópio 

ótico Leitz Wetzlar com um sistema integrado da Leica Microsystems, “IM500”. Foi 

realizada uma observação cuidadosa das fibras para as pastas com diferentes 

refinações, o que permitiu uma caracterização biométrica mais completa. Foram feitas 

204 leituras para cada amostra, sendo que metade foram relativas ao diâmetro da fibra 

e a outra metade à largura do lúmen desta. A Figura 19 é representativa de uma medição 

efetuada ao diâmetro e lúmen da fibra. 

 

 

Figura 19 – Exemplo da medição do diâmetro e do lúmen da fibra no microscópio ótico. 

Este método permite a obtenção de parâmetros que servem como termo de 

comparação entre pastas com diferentes refinações e dosagens de enzima. Estes são 

a espessura de parede, o coeficiente de Runkel e o coeficiente de flexibilidade, 

calculados através das Equações (4), (5) e (6) respetivamente. 

 
 

𝐸𝑝 =
𝐷𝐹 − 𝐷𝐿

2
 (4) 
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𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑛𝑘𝑒𝑙 =
2 × 𝐸𝑝

𝐷𝐿
× 100% (5) 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) =
𝐷𝐿

𝐷𝐹
× 100% (6) 

 

onde 𝐸𝑝 é a espessura da parede da fibra, 𝐷𝐹 é o diâmetro da fibra e 𝐷𝐿 é o diâmetro do 

lúmen da fibra em μm. 

 

3.6.3. Análise SEM 

A microscopia electrónica de varrimento, SEM (Scanning Electron Microscope) 

permite obter imagens de alta resolução da superfície de uma amostra através da 

emissão de um feixe de eletrões.  

A influência da refinação das fibras e na estrutura do papel foi, portanto, seguida 

por SEM, através da análise de folhas de 20 g/m2 correspondentes às várias dosagens 

de enzima para as 500 rotações de PFI num microscópio de bancada TM4000Plus da 

Hitachi. As amostras foram colocadas sobre fita cola de carbono num suporte de 

alumínio, sem recobrimento, e analisadas com uma voltagem de aceleração de 15 kV e 

ampliação até 1000 vezes. 

 

3.7.  Caracterização química 

3.7.1. Viscosidade das pastas 

A viscosidade foi determinada de acordo com a norma ISO 535154 que descreve 

um método de determinação da viscosidade de pastas celulósicas numa solução diluída 

de cuprietilenodiamina (CED) num viscosímetro de tubo capilar. 

A amostra de pasta foi reduzida a pequenos pedaços e pesada para um frasco, de 

acordo com a informação da tabela fornecida pelo método (Tabela 10, Anexo B), uma 

vez que a quantidade de pasta usada depende do valor esperado para a sua 

viscosidade. Cada amostra foi colocada num frasco juntamente com 25 mL de água 

destilada, esferas e fragmentos de cobre. Os frascos foram colocados num agitador de 

braços durante o tempo necessário à desintegração total da pasta. De seguida, foram 

adicionados 25 mL de uma solução de CED de concentração 1 M até perfazer o volume 

do frasco e este ficar sem ar. Os frascos são novamente agitados durante cerca de 30 

minutos até a amostra se encontrar totalmente dissolvida. A temperatura do banho do 

viscosímetro foi ajustada a (25,0 ± 0,1) ºC e, com a ajuda de uma pompete, aspirou-se 

a solução da amostra, deixando-a escoar logo de seguida. Por fim, foi medido o tempo 

necessário para a solução percorrer a distância da marca superior à marca inferior do 

viscosímetro, que foi previamente calibrado. Foram realizadas, no mínimo, 5 leituras 

para cada amostra. 
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A viscosidade relativa, 𝜂𝑟𝑒𝑙 , foi determinada através do tempo de escoamento de 

cada amostra, 𝑡𝑛, segundo a Equação (7). 

 

𝜂𝑟𝑒𝑙 = ℎ × 𝑡𝑛 (7) 

 

onde ℎ é a constante do viscosímetro, obtida por calibração. Consultado a tabela 

fornecida pela norma, tendo como base o valor da viscosidade relativa, o valor do 

produto da viscosidade pela concentração da pasta [𝜂]𝐶. Depois de calculada a 

concentração da pasta, 𝐶, determina-se o valor da viscosidade. A metodologia de 

cálculo está descrita no Anexo B. 

 

3.7.2. Teor de extratáveis 

O teor de extratáveis foi determinado com base na norma ISO 1445355 que descreve 

a determinação da matéria solúvel em acetona e aplica-se a todos os tipos de pasta 

celulósica (exceto as que são feitas de papel reciclado).  

A amostra foi extraída com acetona num aparelho Soxhlet até serem completos, 

pelo menos, 16 ciclos de extração (≈ 5 horas). Foram pesadas cerca de 10 g ± 1 mg de 

pasta no cartucho de extração, que depois de tapado com fibra de vidro, foi 

posteriormente inserido no Soxhlet. De seguida, adicionou-se cerca de 250 mL de 

acetona a um balão de fundo redondo previamente tarado e pesado. Terminada a 

extração, o solvente foi recuperado num evaporador rotativo e o balão foi levado a uma 

estufa a (105 ± 2) ºC para se retirar os resíduos de solvente e água da amostra. Depois 

arrefecido num exsicador, o balão com os extratáveis foi pesado. O teor de extratáveis 

foi calculado segundo a Equação (8). 

 

𝑥 (%) =
𝑚2

𝑚1
× 100% (8) 

 

onde 𝑚1 é a massa de amostra calculada na base seca em estufa, 𝑚2 é a massa de 

resíduo obtido após a extração com acetona e seco na estufa e 𝑥 é o conteúdo de 

matéra solúvel expresso como percentagem de massa. 

 

3.7.2. Teor de pentosanas 

O teor de pentosanas foi determinado segundo a norma TAPPI T 223 cm-0156 e 

pode ser aplicado a madeiras e pastas cruas ou branqueadas. Este método baseia-se 

na ação do ácido clorídrico sobre as pentosanas, que sofrem hidrólise ácida 

convertendo-se em furfural. O furfural produzido é recolhido como destilado e doseado 

colorimetricamente com orcinol-cloreto férrico.  

Foram pesadas duas amostras de pasta com cerca de 2 g (em base seca), num 

balão volumétrico com reguladores de ebulição previamente tarado, tendo-se 

adicionado 20 g de NaCl e 100 mL de HCL 3,85 N. Realizou-se a destilação e o destilado 
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foi recolhido num balão imerso num banho de gelo. Finalizada a destilação, diluiu-se 5 

mL do destilado. De seguida, adicionaram-se 25 mL do reagente orcinol-cloreto férrico 

a 5 mL do destilado já diluído. A solução foi colocada num banho termostático a (25 ± 

1) ºC durante uma hora, e de seguida, perfez-se o volume do balão com etanol 

deixando-o ficar no banho por mais uma hora. Por fim, a absorvência das soluções foi 

lida num espetrofotómetro UV-Visível a 630 nm, utilizando uma solução de 5 mL de HCl 

3,85 N, submetida ao mesmo tratamento que o destilado, como branco. A partir da curva 

de calibração (Anexo B) foi possível obter a massa de pentosanas presente na pasta, 

tendo-se determinado o seu teor através da Equação (9). 

 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑎𝑠 (%) =
𝑚𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑎𝑠

10 × 𝑚𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎
 (9) 

 

onde 𝑚𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑎𝑠  corresponde à massa de pentosanas presente na pasta, em mg, e 

𝑚𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 corresponde à massa da pasta em base seca seca utilizada, em g. 

 

3.7.3. Teor de grupos carboxílicos 

Este teste foi realizado segundo a norma TAPPI T 237 cm-0857 e tem como objetivo 

determinar o teor de grupos carboxílicos em pastas celulósicas branqueadas e 

deslenhificadas. 

Inicialmente, pesou-se (2,5 ± 0,1) g de pasta desintegrada e adicionou-se 25 mL de 

uma solução diluída de HCl (0,1 M) deixando-a repousar durante cerca de 12 horas, de 

forma a garantir que todos os grupos carboxílicos presentes se encontravam 

protonados. O ensaio foi realizado em duplicado. A pasta foi depois filtrada e lavada 

com água destilada, até que o pH do filtrado fosse igual ao pH da água destilada. Pesou-

se a pasta, já lavada, e adicionou-se de seguida 50 mL de uma solução de bicarbonato 

de sódio-cloreto de sódio. A solução foi tapada e colocada a agitar durante algumas 

horas. Findado o tempo de agitação, a pasta foi filtrada para um kitasato lavado e seco, 

e por último, o filtrado foi por duas vezes titulado (25 mL em cada titulação) com uma 

solução padronizada de ácido clorídrico (0,01 M) tendo-se utilizado como indicador o 

vermelho de metilo. É de notar, que à primeira mudança de cor, a solução foi fervida 

durante cerca de 1 minuto para libertar o CO2. Retomou-se a titulação que foi terminada 

apenas quando a cor da solução se alterou para cor-de-rosa e o volume gasto de HCl 

foi registado. Realizou-se ainda outra titulação em que se pipetou 20 mL da solução de 

bicarbonato de sódio-cloreto de sódio para titular com HCl 0,01 M e da mesma forma 

registou-se o volume de ácido gasto. O teor de carboxilos foi calculado através da 

Equação (10). 

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝐶𝑂𝑂𝐻 (
𝑚𝑚𝑜𝑙

100 𝑔
) = (𝑏 − 𝑎 −

𝐶𝑤 × 𝑎

50
) × (

50

25 × 𝑤
) (10) 
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onde 𝑎 é o volume, em mL, de ácido clorídrico (0,01 M) gasto na titulação, 𝑏 é o volume, 

em mL, de ácido clorídrico (0,01) gasto na titulação do branco, 𝐶𝑤  é a massa, em g, da 

água que estava na pasta depois da filtração e 𝑤 é o peso, em g, da pasta seca. 

 

3.8. Grau de Schopper-Riegler 

A medição do grau Schopper-Riegler (ºSR) das pastas, foi realizada segundo a 

norma ISO 5267-158. O equipamento de medição do grau Schopper-Riegler é 

constituído por uma câmara cilíndrica com cerca de 14 cm de diâmetro com uma teia 

metálica no fundo, um cone de selagem dentro da câmara sobre a teia e um funil por 

baixo da teia, que termina numa secção cónica com um orifício central e outro lateral, 

de diâmetro bastante superior.  

Foram preparadas suspensões de pasta com água ultrapura, com base na norma 

ISO 411952, de forma a ser possível determinar a consistência e o respetivo volume a 

usar em cada ensaio. Para cada ensaio utilizou-se uma suspensão com (2,0 ± 0,2) g de 

pasta seca por litro de água ultrapura e ajustou-se a temperatura até (20,0 ± 0,5) ºC. O 

cone de vedação foi fechado, a proveta de leitura colocada por baixo do orifício lateral 

e a suspensão de pasta (1000 mL ± 0,5 mL) foi colocada na proveta de medição. Depois 

de homogeneizada, a suspensão foi vertida na câmara cilíndrica e cerca de 5 segundos 

depois o cone de selagem foi elevado. Se o escoamento fosse lento, como acontecia 

quando a pasta é muito refinada ou apresenta um teor de finos elevado, a maior parte 

da água foi drenada pelo orifício central, de menores dimensões. Se a drenagem ocorre 

rapidamente, este orifício não tinha capacidade para escoar toda a água que atravessa 

a teia e o excesso começava a sair pelo orifício lateral. O grau de Schopper-Riegler foi 

medido pela quantidade de filtrado que passou pelo orifício lateral numa proveta 

especial graduada em unidades Schopper-Riegler. Foram realizadas três medições 

para cada suspensão de pasta e foi calculado o valor final médio. Se alguma medição 

apresentasse um desvio superior a 4% em relação às demais, era realizada outra 

medição. 

 

3.9. Índice de retenção de água (WRV) 

O índice de retenção de água (Water Retention Value) foi determinado segundo o 

procedimento de ensaio que segue a descrição dada por Georg Jayme59. Este ensaio 

teve como objetivo avaliar a capacidade de retenção da água nas fibras da pasta. Foram 

pesadas cerca de 2 g de pasta húmida e centrifugadas a uma velocidade de 7000 

rotações por minuto durante 10 minutos. De seguida, a pasta já centrifugada foi 

removida e pesada com exatidão à décima de miligrama. Por fim, as amostras foram 

colocadas a secar na estufa a (105 ± 2) ºC durante algumas horas e colocadas num 
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exsicador para remoção do excesso de humidade. As amostras foram novamente 

pesadas para a determinação do seu peso seco. O ensaio foi feito em triplicado e o 

índice de retenção de água foi calculado através da Equação (11), correspondendo à 

média dos valores obtidos nos três ensaios. 

 

𝑊𝑅𝑉 (%) =
𝑚1 − 𝑚2

𝑚2
× 100% (11) 

 

onde 𝑚1 é o peso da pasta após a centrifugação e 𝑚2 é o peso da pasta seca.  

 

3.10. Preparação de folhas 

Cada amostra de pasta, com e sem tratamento enzimático, para cada ponto de 

refinação, foi utilizada para a preparação de folhas laboratoriais, com o objetivo de 

avaliar as suas propriedades papeleiras.  

Foram preparadas folhas de 20g/m2 (simulação de papel tissue em laboratório) e 

folhas de 60g/m2. As folhas de 60 g/m2 foram preparadas de acordo com a norma ISO 

5269-160 e folhas de 20 g/m2 segundo uma adaptação da mesma norma. As folhas 

produzidas apresentavam uma área de 0,02 m2. O formador de folhas utilizado é da 

marca LABTECH e simula a ação da máquina de papel. No caso das folhas de 20 g/m2, 

estas foram retiradas da teia do formador com o auxílio de papel mata-borrão e, 

posteriormente, foram colocadas a secar ao ar numa sala condicionada a (23 ± 1) ºC 

com uma humidade de (50 ± 2)%. Para cada amostra foram preparadas cerca de 30 a 

50 folhas e o procedimento encontra-se esquematizado no Anexo A. 

Tanto as folhas de 60 g/m2 como as de 20 g/m2 foram posteriormente analisadas quanto 

às suas propriedades papeleiras em condições de ambiente condicionado (23 ± 1 ºC e 

humidade relativa de 50 ± 2%) de acordo com a ISO 18761.  

 

3.11. Propriedades papeleiras – Folhas de 20 g/m2 

3.11.1. Gramagem, espessura e bulk 

Primeiramente, foi realizada a determinação da gramagem, da espessura e do bulk, 

ou índice de mão, das folhas de 20 g/m2. A espessura foi medida num micrómetro 

(Frank-PTI) e determinada através da média de 10 medições em amostras diferentes 

em locais distintos das mesmas, de acordo com a norma ISO 12525-362. A gramagem 

foi calculada através do quociente entre a massa média de cada folha e a respetiva área 

de acordo com a norma ISO 12625-663. Para a determinação da massa média de cada 

folha, foram pesadas 10 amostras. O bulk foi calculado através do quociente entre a 

espessura e a gramagem (ISO 12525-3)62. 
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3.11.2. Índice de tração 

A determinação do índice de tração realizou-se segundo a ISO 12625-464 e 

consistiu na colocação da amostra (com largura 50 mm) entre duas garras, devidamente 

alinhadas. A amostra a analisar não deve conter dobras, vincos ou outro tipo de defeito, 

de forma a não condicionar os resultados. Nos ensaios em que a amostra quebrou na 

área de fixação ou perto dela, os valores foram rejeitados e realizou-se outro ensaio. O 

valor da força de ruptura, foi registado quando a amostra de teste quebrou por ação da 

força nela exercida. O equipamento utilizado encontra-se no Anexo A. O índice de tração 

foi calculado através do quociente entre a resistência à tração e a gramagem, segundo 

a Equação (12). 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (
𝑁 ∙ 𝑚

𝑔
) =

(
𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘

𝑙
)

𝐺
 (12) 

 

onde 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘 é a força de ruptura, em N, 𝑙 corresponde à largura da amostra, em mm, e 

𝐺 corresponde à gramagem que está em g/m2. 

 

3.11.3. Suavidade 

A suavidade foi analisada no Tissue Softness Analyzer (TSA) da Emtec segundo 

método interno. Foram inseridos dados da amostra como a gramagem, espessura e o 

número de folhas, requeridos para a determinação da suavidade. O equipamento 

analisa a amostra através do toque e rotação das suas pás sobre a mesma. Esta fase 

do teste pretende simular o toque do dedo humano na folha e o som produzido pelos 

movimentos das pás é gravado. De seguida, as mesmas pás, sem rotação, comprimem 

2 vezes a amostra, com a mesma intensidade. No final, os dados sonoros recebidos são 

tratados por transformadas de Fourier e a partir deles o equipamento determina o valor 

de TS7 (parâmetro relacionado com a suavidade superficial, proveniente das fibras e do 

material que compõem o papel) e o TS750 (parâmetro relacionado com o efeito da 

rugosidade e relevos presentes no papel). O equipamento permite ainda determinar 

outros parâmetros, como o D relacionado com a rigidez e compressibilidade do material. 

Este é determinado considerando os dados adquiridos aquando do teste de 

compressão. 

Os parâmetros determinados pelo equipamento são posteriormente utilizados para 

determinação da suavidade através do algoritmo de cálculo selecionado, ou seja, 

Handfeel (unidades de suavidade) = 𝑓(TS7, TS750, D, gramagem, espessura, etc.)  

O equipamento dispõe de vários algoritmos para a determinação da suavidade de 

acordo com o tipo de papel ou produto tissue. Através do algoritmo adequado à análise 
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de folhas de tissue, QA1 (utilizado para análise de papel base tissue), foi determinada 

a suavidade na forma de Handfeel (HF). 

Para esta análise foram realizadas 5 leituras (5 folhas) para cada amostra e 

consideraram-se os valores médios para a suavidade. O equipamento está 

representado no Anexo A. 

 

3.11.4. Capilaridade de Klemm 

A capilaridade de Klemm foi determinada através de uma adaptação da norma NP 

68665. O teste consistiu na recolha da altura a que o líquido se ascendia num provete de 

papel tissue, com 50 mm de largura, num determinado instante de tempo. A amostra foi 

colocada com a extremidade inferior imersa em água destilada (considerado o instante 

0) e verificou-se a altura aos 10, 20, 30, 60, 180 e 300 segundos. O ensaio foi realizado 

numa atmosfera condicionada a uma temperatura de (23 ± 1) ºC e a uma humidade de 

(50 ± 2)%. Foram feitas 4 leituras (4 folhas) para cada amostra, em que foram 

considerados os valores médios para cada tempo. O equipamento utilizado para a 

medição da capilaridade encontra-se Anexo A. 

 

3.11.5. Absorção de água por imersão 

A absorção por imersão, ou teste do cesto, é um método usado para a determinação 

da capacidade de absorção do papel tissue. O teste foi realizado segundo uma 

adaptação da norma ISO 12625-866 e consistiu na colocação de aproximadamente 2,5 

g de papel (≈10 folhas) num cesto com determinadas dimensões e com cerca de 3,0 g. 

No ensaio laboratorial, o cesto foi largado a uma altura de 2,5 cm da superfície da água 

destilada e, a partir do momento em que o cesto se encontrava totalmente imerso em 

água, foram contados (30 ± 1) s. Ao fim dos 30 s, o cesto foi retirado da água e ficou a 

escorrer no suporte que garante uma amplitude de 30º, durante (60 ± 1) s. Findos os 60 

s, o cesto foi pesado de modo a determinar a quantidade de água que o papel conseguiu 

absorver neste espaço de tempo. O teste foi realizado apenas 2 ou 3 vezes para cada 

amostra, devido à escassez de amostra (o equipamento utilizado encontra-se no Anexo 

A). 
 

3.12. Propriedades papeleiras – Folhas de 60 g/m2 

3.12.1. Gramagem, espessura e bulk 

A determinação da gramagem, da espessura e do bulk, ou índice de mão, também 

foi realizada para as folhas de 60 g/m2.  

A espessura foi medida num micrómetro (Lorentz & Wettre) e determinada através 

da média de 5 medições da espessura, segundo a norma ISO 53467. A gramagem foi 

calculada através do quociente entre a massa média de cada folha e a respetiva área 
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de acordo com a norma ISO 53668. Neste caso, na determinação da massa média de 

cada folha foram pesadas 5 amostras. O bulk foi calculado através do quociente entre 

a espessura e a gramagem seguindo a norma ISO 53467. 

 

3.12.2. Opacidade 

A opacidade foi determinada segundo a norma ISO 247169 num reflectómetro 

Elrepho Lorentzen & Wettre e é expressa em percentagem. É uma medida de atenuação 

do feixe incidente relacionada com a dispersão e absorção da luz e é o quociente entre 

o fator de reflectância da folha sobre um fundo negro (R0) e o fator de reflectância 

intrínseco (R∞) medido num conjunto de folhas espesso o suficiente para se considerar 

opaco, segundo a Equação (13). 

 

𝑂𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) =
𝑅0

𝑅∞
× 100% (13) 

 

3.12.3. Resistência ao ar de Gurley 

Este teste foi realizado segundo a norma ISO 5636-570 e consistiu na determinação 

da resistência das folhas à passagem do ar, o que permitiu de certo modo, uma análise 

indireta da porosidade da matriz fibrosa. A resistência foi determinada através da 

medição do tempo necessário para um dado volume de ar atravessar, sob pressão 

constante, uma determinada área de papel e é expressa em s/100 mL. Foram efetuadas 

10 medições, 5 por amostra, para as folhas de 60 g/m2 preparadas através das várias 

suspensões de pasta com diferentes refinações e dosagens de enzima. Como valor final 

da resistência ao ar foi considerada a média das 10 medições. 

 

3.12.4. Capilaridade de Klemm (10 min) 

A capilaridade de Klemm foi determinada segundo a norma NP 68665. Determinou-

se a ascensão capilar que consistiu na recolha da altura a que o líquido ascendeu no 

provete de papel, num determinado instante de tempo. A amostra foi colocada com a 

extremidade inferior imersa em água destilada (considerado o instante 0) e verificou-se 

a altura aos 10 minutos. O ensaio foi realizado numa atmosfera condicionada a uma 

temperatura de (23 ± 1) ºC e a uma humidade de (50 ± 2)%. Foram feitas 4 leituras (4 

folhas) para cada pasta, em que se considerou os valores médios. 

 

3.12.5. Índice de tração 

A resistência à tração foi determinada segundo a norma ISO 1924-271. A amostra 

de papel, de dimensões específicas (15 mm de largura), foi colocada horizontalmente e 

presa entre duas garras alinhadas no mesmo plano. A força de ruptura foi determinada 

através da aplicação de uma força de alongamento sobre a amostra a uma velocidade 

constante de 20 mm/min. O índice de de tração foi calculado através do quociente entre 
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a força de ruptura medida pelo equipamento e a gramagem da amostra. Foram 

realizados 12 ensaios, em que foi considerado o valor médio. 

 

3.12.6. Rasgamento (Método de Elmendorf) 

O rasgamento foi determinado com base na norma ISO 197472 e é dado pela força 

média necessária, em mN, para finalizar o rasgamento de um provete a partir de um 

corte inicial. O índice de rasgamento foi calculado através do quociente entre a força de 

rasgamento e a gramagem e é expresso em mN∙m2/g. O ensaio foi realizado num 

conjunto de 4 folhas cortadas em retângulo e em duplicado. Foi feito um corte inicial na 

amostra, que foi então rasgada ao longo de uma única linha de rasgo por ação de um 

pêndulo. O trabalho realizado no rasgamento da amostra foi medido como a perda de 

energia do pêndulo e a força média de rasgamento de uma única folha foi calculada, 

dividindo o trabalho realizado pela distância percorrida e pelo número de folhas num 

provete. No cálculo do índice de rasgamento, foi considerada a média das vários 

medições para a força de rasgamento. 

 

3.12.7. Rebentamento 

A determinação do rebentamento segue a norma ISO 275873. A força de 

rebentamento foi dada pela pressão máxima aplicada pelo sistema hidráulico ao forçar 

um diafragma elástico através de uma área circular de papel, em kPa. O índice de 

rebentamento foi calculado através do quociente entre a força de rebentamento e a 

gramagem do papel.  

 

3.12.8. Ligações Internas (Scott Test) 

A força das ligações internas foi determinada segundo método interno. O provete 

de papel é prensado com fita de dupla face em ambos os lados sob pressões altas e 

cortado em 5 amostras (o teste foi feito em duplicado). Depois de colocada no suporte 

adequado, foi iniciada a ruptura da amostra na direção z através do impacto de um 

pêndulo que possui uma massa e velocidade específicas. A força das ligações internas 

foi determinada através da energia necessária para delaminar rapidamente a amostra 

de papel e é expressa em J/m2. É de notar, que para amostras não refinadas ou com 

baixo nível de refinação (0 e 500 rotações de PFI), as medições foram efetuadas na 

gama baixa do equipamento, enquanto que para as restantes refinações (1000, 2000 e 

3000 rotações de PFI) foi selecionada a gama alta. 
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4. Discussão e Resultados 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos relativamente 

à caracterização da pasta BEKP utilizada nos estudos das propriedades papeleiras das 

amostras não sujeitas e sujeitas a tratamento enzimático com diferentes dosagens (0 

FPU/g; 0,002 FPU/g; 0,004 FPU/g; 0,006 FPU/g). 

 

4.1. Caracterização química da pasta 

Inicialmente, procedeu-se à caracterização química da pasta BEKP através da 

determinação dos extratáveis, do teor seco, do teor de pentosanas e de carboxilos da 

pasta utilizada no pré-tratamento enzimático. Na Tabela 7 encontram-se os valores 

referentes à caracterização da pasta kraft branqueada de eucalipto comercial utilizada 

no pré-tratamento enzimático. 

 

Tabela 7 – Caracterização química da pasta kraft branqueada utilizada no pré-tratamento 

enzimático. 

Caracterização química 

Teor seco (%) 91,9±0,2 

Extratáveis (%) 0,14±0,01 

Pentosanas (%) 20,7±0,1 

Teor de carboxilos (mmol/100g) 7,7±0,1 

Viscosidade (mL/g) 890±14 

 

Os valores obtidos em termos de extractáveis são baixos, tal como esperado de 

uma pasta BEKP. O teor de pentosanas, representativo do teor de xilanas na pasta, foi 

de 20,7% o que está de acordo com valores da literatura14,74. O teor de carboxilos 

disponíveis também está de acordo com valores de literatura e trabalhos anteriores20,74. 

Por fim, o valor de viscosidade exibido pela pasta está dentro dos valores típicos deste 

tipo de pasta e respetivo método de branqueamento14,74. 

 

4.2. Caracterização biométrica das pastas 

A caracterização biométrica das pastas com diferentes dosagens de enzima e 

refinações é importante para compreender melhor o efeito de ambos na morfologia das 

fibras, o que influencia diretamente as propriedades papeleiras das folhas produzidas. 

A análise biométrica das amostras foi realizada de acordo como o descrito na secção 

3.6 e os parâmetros encontram-se na Tabela 8. Como complemento à análise dos 

resultados biométricos, na Figura 20 está representada a evolução do comprimento da 

fibra, do teor de finos, do diâmetro e do coarseness em função do número de rotações 

de PFI para as várias dosagens enzimáticas. 
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Tabela 8 – Caracterização biométrica das fibras das pastas para as dosagens de enzima de 0, 

0,002, 0,004 e 0,006 FPU/gpasta para as refinações aplicadas. 

Enzima/ 
Rotações de 

PFI 

Comprimento 
(mm) 

Diâmetro 
(μm) 

Coarseness 
(mg/100 m) 

Finos 
(%) 

Mean kink 
index 

Curl (%) 
CFlexibilidade 

(%) 
CRunkel 

0 
FPU/g 

0 0,783±0,003 17,9±0,0 7,3±0,1 3,2±0,0 1,40±0,02 9,8±0,1 44,7 1,24 

500 0,757±0,002 17,6±0,0 7,7±0,1 3,4±0,1 1,20±0,01 8,8±0,1 37,8 1,65 

1000 0,755±0,001 17,6±0,0 7,4±0,1 3,5±0,1 1,09±0,01 8,2±0,1 41,2 1,43 

2000 0,751±0,001 17,7±0,0 7,3±0,1 3,8±0,1 1,03±0,01 8,1±0,1 35,9 1,79 

3000 0,746±0,001 17,8±0,0 7,3±0,1 4,0±0,0 1,01±0,02 8,1±0,1 47,8 1,09 

0,002 
FPU/g 

0 0,762±0,003 17,7±0,0 8,3±0,1 4,0±0,1 1,90±0,02 10,7±0,1 43,0 1,33 

500 0,746±0,002 18,2±0,0 6,6±0,1 5,8±0,0 1,55±0,02 9,1±0,1 47,8 1,09 

1000 0,739±0,002 18,6±0,0 6,6±0,0 6,5±0,0 1,39±0,01 8,6±0,1 47,2 1,12 

2000 0,710±0,001 19,2±0,0 6,7±0,0 8,7±0,1 1,38±0,01 8,2±0,0 46,1 1,17 

3000 0,701±0,002 19,5±0,0 6,5±0,1 9,6±0,2 1,38±0,02 8,1±0,0 42,2 1,37 

0,004 
FPU/g 

0 0,738±0,005 17,5±0,0 6,2±0,1 3,6±0,0 2,01±0,02 8,0±0,0 39,2 1,55 

500 0,694±0,002 18,2±0,0 6,0±0,0 6,3±0,1 1,55±0,01 9,7±0,1 45,6 1,19 

1000 0,661±0,001 18,7±0,0 5,2±0,0 8,3±0,1 1,43±0,01 9,2±0,1 43,7 1,29 

2000 0,560±0,002 19,6±0,0 7,0±0,1 14,6±1,2 1,33±0,00 8,2±0,2 50,0 1,00 

3000 0,524±0,001 20,1±0,0 6,4±0,1 16,2±0,3 1,31±0,01 8,0±0,0 44,3 1,26 

0,006 
FPU/g 

0 0,736±0,002 17,4±0,0 5,7±0,7 3,9±0,0 2,09±0,01 12,6±0,1 40,1 1,50 

500 0,624±0,001 18,4±0,0 6,3±0,5 10,3±0,1 1,74±0,02 9,9±0,1 44,8 1,23 

1000 0,570±0,002 19,0±0,0 7,0±0,0 14,1±0,1 1,56±0,00 8,8±0,1 45,0 1,22 

2000 0,549±0,034 19,7±0,1 7,0±0,1 17,1±0,2 1,423±0,01 8,3±0,2 38,8 1,57 

3000 0,498±0,000 20,0±0,0 5,8±0,1 19,4±0,0 1,35±0,02 5,4±0,1 44,7 1,24 
 

(a) (b) 

  

Figura 20 – Representação (a) da evolução do comprimento da fibra (C) e do teor de finos e (b) da evolução do 

diâmetro (D) e do coarseness (Cs) em função do número de rotações de PFI para as várias dosagens enzimáticas. 

 

Com base nos resultados obtidos, a redução do comprimento médio das fibras à 

medida que a refinação e a dosagem de enzima aumentam, é indicativo de que o 

tratamento enzimático torna as fibras mais vulneráveis à ação mecânica contribuindo 

desta forma para fenómenos como o encurtamento e danificação das fibras75,76.  
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De acordo com a redução do comprimento das fibras, como resultado do aumento 

da dosagem enzimática e da refinação das fibras, verifica-se um aumento do teor de 

finos (Figura 20 (a)). Os resultados indicam ainda que a ação enzimática influencia o 

aumento do teor de finos, uma vez que este não é significativo apenas com a ação 

mecânica (0 FPU/g). Estes resultados indicam que a ação enzimática, estará a originar 

a biorefinação das fibras, que é posteriormente potenciada pela refinação mecânica. A 

presença de mais finos na estrutura do papel promove a ocupação de espaços vazios 

na folha, contribuindo para a formação de uma estrutura mais fechada e um maior 

número de ligações entre as fibras. No entanto, este aumento poderá influenciar 

negativamente propriedades como o bulk e a suavidade, o que não é desejável. 

A diminuição do coarseness, com a dosagem de enzima e a refinação, é também 

indicação da ação da enzima na parede da fibra. A despolimerização e a delaminação 

das fibras originam perdas em propriedades como coarseness e a espessura da 

parede25. 

O aumento do diâmetro das fibras torna-se mais expressivo com a adição da 

enzima, como evidenciado na Figura 20 (b), o que sugere a quebra da parede primária 

(que restringe a expansão das fibras com o seu intumescimento) e consequente 

fibrilação das fibras como resultado do tratamento enzimático e também da refinação 

mecânica. Com isto, as fibras para além de intumescerem e hidratarem mais facilmente, 

tornam-se também mais flexíveis25. Apesar de não apresentar uma tendência linear, o 

aumento do coeficiente de flexibilidade (CFlexibilidade) está de acordo com o 

comportamento evidenciado pelos resultados obtidos. Este parâmetro trata-se da razão 

entre a espessura da fibra e o lúmen e é relacionável com o seu potencial para o 

colapso.  

O coeficiente de Runkel está relacionado com a rigidez das fibras, contrariamente 

ao coeficiente de flexibilidade, e também este é influenciado pelo efeito da refinação 

enzimática e mecânica. Fibras rígidas terão maior potencial para formar estruturas 

fibrosas mais abertas e deste modo com maior bulk (maior potencial de suavidade) 77,78. 

Por fim, analisando a evolução das deformações (mean kink index e curl), verifica-

se que a refinação, juntamente com o tratamento enzimático, contribui para  a 

diminuição da presença de deformações, tornando as fibras mais “direitas” (efeito 

consequente da refinação mecânica). Fibras com mais deformações, como é o caso de 

um maior curl, possuirão, por princípio, um maior potencial para o desenvolvimento do 

bulk e da suavidade. A presença de menos deformações permitirá um maior potencial 

para interação e estabelecimento de ligações entre fibras, e consequentemente melhor 

desempenho mecânico.22,25. 
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De modo a observar com mais detalhe a influência da refinação e da enzima na 

morfologia das fibras e complementar os resultados biométricos, foram analisadas por 

SEM amostras de folhas de 20 g/m2 para a refinação correspondente a 500 rotações de 

PFI (Figura 21). 

 

Figura 21 – Imagens de SEM de folhas de pasta BEKP refinada a 500 rotações de PFI com a 

adição de diferentes dosagens de endoglucanase (FPU/gpasta). 
 

A observação da Figura 21, evidencia o aumento dos locais de ligação entre as 

fibras resultantes da fibrilação e o encurtamento destas com o aumento da dosagem de 

enzima. Para além disso, comparando as micrografias SEM das fibras sem tratamento 

e com a das fibras relativas a uma dosagem de 0,006 FPU/gpasta verifica-se a formação 

de uma estrutura mais fechada e compacta.  

Estas observações vão de encontro aos resultados obtidos na caracterização 

morfológica das fibras, em que se verifica que com a aplicação enzimática, a tendência 

para a formação de um papel com melhores propriedades mecânicas que está 

intrinsecamente relacionada com o aumento da fibrilação e das ligações entre fibras. 

 

4.3. Grau de Schopper-Riegler (ºSR)  

No processo de produção de papel, o nível de refinação é muitas vezes 

monitorizado através da medição do grau de Schopper-Riegler (ºSR) que analisa a 

resistência à drenagem de água através da suspensão de pasta. É um dos parâmetros 
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mais importantes na formação da folha de papel e tem grande influência sobre o 

desempenho da máquina de papel. O seu resultado está diretamente relacionado com 

a refinação das pastas, como referido na secção 2.4.2. Também o WRV, water retention 

value ou índice de retenção de água, é importante por razões similares. Este parâmetro 

permite avaliar a quantidade de água que as fibras conseguem reter e deste modo 

avaliar a dificuldade, ou não na sua remoção75.  

Na Figura 22 estão representados graficamente os valores do ºSR e do WRV 

associados ao diferente nº de rotações de PFI testadas para as dosagens de enzima 

aplicadas.  

   (a)                                              (b) 

 

Figura 22 – Representação (a) do grau de Schopper-Riegler (ºSR) e (b) do índice de retenção 

de água (WRV) em função do número de rotações de PFI para as várias dosagens 

enzimáticas. 
 

Através da análise da Figura 22 (a) é possível observar que o grau Schopper-

Riegler apresenta uma tendência crescente com o aumento da refinação e da dosagem 

de enzima. Para além disso, este aumento torna-se mais claro para graus de refinação 

mais elevados. Estes resultados são expectáveis, uma vez que este parâmetro é 

maioritariamente influenciado pela fibrilação externa e pelo teor de finos37. 

O efeito de biorefinação por parte da endoglucanase, em combinação com a 

refinação mecânica, promove uma fibrilação mais eficiente. Assim, a drenabilidade é 

afectada negativamente, como se pode verificar com o aumento do ºSR. A fibrilação 

mais eficiente das fibras em conjunto com o maior número de finos (o que está de acordo 

com os resultados das propriedades biométricas) promovem uma maior disponibilidade 

e acessibilidade para estabelecimento de ligações com a água e consequentemente 

uma maior capacidade de retenção da mesma, o que explica os resultados de ºSR e 

WVR. Os resultados da Tabela 8, onde é visível o aumento do número de finos com a 

refinação e tratamento enzimático, corroboram esta hipótese37,76. 
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É importante evidenciar que sem pré-tratamento enzimático (0 FPU/gpasta) o 

aumento máximo relativo do ºSR que se consegue atingir com a ação da refinação 

mecânica é de aproximadamente 62% (19-31) em relação à pasta não refinada. No 

entanto, com a utilização da endo 1,4-β-D-glucanase o maior aumento verificado foi de 

194% (26-75) para a dosagem de 0,006 FPU/gpasta em relação à pasta com a mesma 

refinação mas sem tratamento enzimático.  

Repare-se ainda que, considerando um ºSR aproximado de 23, com tratamento 

enzimático são necessárias apenas 500 rotações de PFI enquanto que sem tratamento 

são necessárias 1000 rotações de PFI. Isto significa uma poupança, em termos 

enérgicos, de 50%. 

Relativamente ao WRV, com o efeito de refinação e tratamento enzimático verifica-

se um aumento do parâmetro (Figura 22 (b)). Tal como já foi discutido, este 

comportamento está relacionado com o aumento da disponibilidade e acessibilidade a 

locais para interação com a água (resultantes da melhor fibrilação e criação de finos) 

que deste modo possibilitam uma maior interação e retenção de água nas fibras 37,79,80. 

 

4.4. Análise das propriedades papeleiras – Folhas de 20 g/m2 

Foram analisadas as propriedades papeleiras de folhas tissue laboratorialmente 

produzidas com gramagem de 20 g/m2 de acordo com o descrito na secção 3.10. 

 

4.4.1. Índice de tração e suavidade 

O índice de tração é um parâmetro importante não só em termos de qualidade do 

papel como também para o desempenho da máquina de papel. Na Figura 23 está 

representada a evolução do índice de tração (a) e da suavidade (b) em função do 

número de rotações de PFI para as diferentes dosagens enzimáticas. 

   (a)                                              (b) 

 

Figura 23 – Representação (a) do índice de tração e do (b) Handfeel (HF) em função do número de rotações 

de PFI, para as dosagens de 0, 0,002, 0,004 e 0,006 FPU/gpasta. 
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Analisando a curva correspondente à pasta sem tratamento enzimático (Figura 23 

(a)) é possível observar o efeito da refinação mecânica no desenvolvimento das 

propriedades de tração da pasta. Como seria esperado, o índice de tração aumenta com 

a refinação da pasta, resultado da fibrilação externa, interna e da formação de finos, 

fatores que contribuem para o aumento das ligações inter-fibras e consequentemente 

para a formação de uma matriz fibrosa mais resistente25,38. 

A endoglucanase é responsável pelo efeito de biorefinação, ou seja, pela fibrilação 

das fibras sem refinação mecânica. O seu efeito é visível na Figura 23 (a) onde se 

observa o aumento do índice de tração para as pastas não refinadas com diferentes 

dosagens de enzima. Neste caso, o aumento da tração é apenas consequência da ação 

da endoglucanase, que promove a fibrilação por ataque às cadeias celulósicas das 

fibras37,49. 

Para a dosagem de 0,002 FPU/gpasta de endoglucanase verifica-se uma tendência 

crescente da tração para todas as refinações em relação à pasta de controlo (0 

FPU/gpasta). Porém, para refinações mais elevadas (2000 e 3000 rotações de PFI), e 

para dosagens mais altas, verifica-se um efeito negativo sobre o índice de tração. Este 

comportamento poderá estar associado a uma maior degradação das cadeias 

celulósicas por ação da enzima, e consequentemente perda de força intrínseca da fibra.  

A suavidade é das propriedades mais importantes no que diz respeito ao papel 

tissue. A partir da análise da Figura 23 (b) observam-se valores similares deste 

parâmetro até às 500 rotações de PFI. A partir das 1000 rotações de PFI, a ação 

conjunta da refinação mecânica com o efeito de biorefinação da endoglucanase afetam 

significativamente e de forma negativa a suavidade. Como já foi referido, tanto a 

refinação como a enzima são responsáveis pela fibrilação das fibras. A fibrilação tem 

um efeito positivo para o desenvolvimento das propriedades mecânicas do papel, 

porém, tem o efeito contrário na suavidade. O aumento da flexibilidade das fibras, do 

teor de finos e consequentemente do número de ligações inter-fibras leva à formação 

de uma matriz tridimensional mais fechada e compacta (menor bulk), o que resulta por 

sua vez, num material com menor suavidade. O desenvolvimento das propriedades 

biométricas (Tabela 8), especialmente o coarseness, o coeficiente de flexibilidade, o 

coeficiente de Runkel e o teor de finos corroboram estes resultados, pois a sua 

progressão é indicativa do potencial para a formação de estruturas de fibras mais 

compactas e, consequentemente, com menor suavidade78.  

É de notar que, para refinações e dosagens maiores, o equipamento TSA já estará 

a trabalhar no limite inferior de medição, pelo que se obtiveram valores negativos. No 
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entanto, estes valores foram ainda relevantes para perceber a tendência demonstrada 

e não devem ser tomados como valores absolutos. 

Assim, tendo em conta que, com a ação da refinação mecânica e do tratamento 

enzimático o índice de tração revela uma progressão inversa à da suavidade, torna-se 

importante a seleção de condições que permitam um bom compromisso entre estas 

duas propriedades. A dosagem de 0,002 FPU/gpasta foi a que demonstrou um melhor 

compromisso entre as duas propriedades, como se pode verificar na Figura 24, 

ampliação da Figura 23 na zona de 0 a 1000 rotações de PFI, onde se encontram os 

valores com maior interesse ao nível de aplicação industrial.  

 

 

Figura 24 – Representação do índice de tração (IT) e da suavidade Handfeel (HF) em função 

do número de rotações de PFI para a dosagem de 0,002 FPU/gpasta de enzima. 

 

Na Figura 24 verifica-se que, nestas condições, o índice de tração aumenta sem 

comprometer a suavidade do papel (ou até melhorando-a), especialmente entre as 0 e 

500 rotações de PFI. 

 

4.4.2. Propriedades de absorção de água 

As propriedades de absorção de água são características chave em qualquer papel 

tissue. Estas são influenciadas pelas propriedades das fibras, pela sua composição 

química e pela porosidade do papel. Na Figura 25 encontram-se representadas a 

capacidade de absorção e a capilaridade de Klemm, para os diferentes números de 

rotações de PFI e dosagens aplicadas no pré-tratamento enzimático. A capilaridade de 

Klemm está apenas representada para os 30 segundos, por considerar-se serem os 

valores mais perceptíveis para o consumidor. Os restantes resultados encontram-se no 

Anexo B. 
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Figura 25 – Representação da capacidade de absorção (Abs) e da capilaridade de Klemm 

(Cap) em função do número de rotações de PFI para as várias dosagens de enzima. 
 

Verifica-se que, a partir das 500 rotações de PFI, existem perdas na capacidade de 

absorção e na capilaridade do papel que são mais significativas para refinações e 

dosagens de enzima maiores.  

As propriedades de absorção do papel dependem sobretudo da porosidade da 

matriz fibrosa e da hidrofilicidade das fibras. Fibras mais fibriladas e um maior teor de 

finos (caso de maior refinação e maior tratamento enzimático) promovem a formação de 

estruturas fibrosas mais fechadas e compactas, o que influencia negativamente a 

capilaridade, por constrição e dificuldade na passagem da água. Este comportamento 

está de acordo com os resultados já discutidos sobre as propriedades biométricas das 

fibras com refinação e tratamento enzimático11. 

É importante referir que, no teste de absorção de água por imersão, nem sempre 

foram realizados o número de ensaios previstos pela norma, nem com a quantidade de 

amostra indicada devido à escassez de amostra, pelo que, os resultados obtidos 

relativamente à capacidade de absorção apresentam um erro associado considerável. 

No entanto, observado os resultados obtidos, também nesta propriedade se verificaram 

perdas com a aplicação de enzima e refinação. Estes, resultados explicam-se também 

pela diminuição da porosidade com a aplicação dos dois tratamentos, e deste modo 

diminuição de volume livre passível de ser ocupado pela água. Também aqui os 

resultados que originaram perdas menos significativas estão relacionados com a 

aplicação de menor refinação e menor dosagem enzimática (0-500 rotações de PFI, 

dosagem de enzima – 0,002 FPU/gpasta). 

 

4.5. Propriedades papeleiras – Folhas de 60 g/m2 

Foram analisadas as propriedades papeleiras de folhas laboratorialmente 

produzidas com gramagem de 60 g/m2 prensadas, segundo as normas ISO específicas 
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para pasta e papel, como descrito na secção 3.10, de modo a ter um olhar mais alargado 

sobre o efeito da enzima nas propriedades papeleiras das pastas em estudo. 

 

4.5.1. Índice de tração e rasgamento 

Na Figura 26 está representada a evolução do índice de tração em função do 

número de rotações de PFI para as dosagens de enzima de 0,002, 0,004 e 0,006 

FPU/gpasta (a) e a relação entre o índice de rasgamento e o índice de tração (b) para as 

várias rotações de PFI (representadas nos data labels). 

   (a)                                              (b) 

 

Figura 26 – Representação (a) do índice de tração em função do número de rotações de PFI para as dosagens 

de enzima de 0,002, 0,004 e 0,006 FPU/gpasta e  (b) do índice de rasgamento em função do índice de tração 

para as várias dosagens de enzima e rotações de PFI. 
 

Relativamente aos resultados do índice de tração estes revelaram um 

comportamento similar ao já observado para o índice de tração das folhas com 20 g/m2 

(Figura 26 (a)), com um aumento com a aplicação do pré-tratamento enzimático e de 

refinação. O incremento verificado para o índice de tração, com a utilização de celulases 

está de acordo com os resultados obtidos na literatura37,81. 

Mais uma vez, a dosagem de 0,002 FPU/gpasta de endoglucanase demonstrou ser a 

mais adequada, promovendo melhorias no índice de tração, mesmo para refinações 

mais altas. Verificou-se novamente, a partir das 1000 rotações de PFI e para as 

dosagens mais elevadas de enzima, a degradação das propriedades de resistência do 

papel. O mesmo comportamento foi relatado na literatura79,82,83 e está associado à perda 

de força intrínseca das fibras. A ação enzimática na despolimerização da celulose em 

conjunto com o tratamento mecânico explicam a degradação da fibra e os resultados 

obtidos37,75. Como sugerido pela literatura82, o facto das endoglucanases atacarem os 

defeitos e zonas irregulares das fibras torna-as ainda mais suscetíveis ao tratamento 

mecânico.  
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Na Figura 26 (b) é possível observar o melhoramento do rasgamento, relativo às 

pastas não refinadas, com a ação da endoglucanase, em especial para as dosagens de 

0,002 e 0,004 FPU/gpasta até às 500 rotações de PFI. Este comportamento estará 

relacionado com a formação de uma matriz fibrosa com maior área e maior número de 

ligações entre fibras. No entanto, para dosagens superiores (0,006 FPU/gpasta), 

verificam-se perdas no rasgamento, que se tornam ainda mais claras com o tratamento 

mecânico. Considerando as duas dosagens menores, a partir de 500 rotações de PFI, 

e a dosagem de 0,006 FPU/gpasta, com a refinação,  o índice de rasgamento diminui 

significativamente.  

O índice de rasgamento é um propriedade influenciável por variações na força 

intrínseca das fibras, pelo que perdas nesta última originarão decréscimos no índice de 

rasgamento. A perda de força intrínseca das fibras com a combinação de tratamento 

enzimático e mecânico, já foi discutida anteriormente e está de acordo com os presentes 

resultados. Este comportamento também já foi identificado em estudos na literatura83.  

A viscosidade é um bom indicador da despolimerização das cadeias de celulose. A 

partir da análise da Tabela 11 (Anexo B) é evidente a diminuição da viscosidade relativa 

a pastas não refinadas com o tratamento enzimático. Mesmo para a dosagem mais 

reduzida de enzima verificou-se uma diminuição de 23% (890→681) no valor da 

viscosidade, o que representa uma variação significativa. 

 
 

4.5.2. Ligações internas e índice de rebentamento 

Na Figura 27 (a) está representada a força das ligações internas (Scott test) e o 

índice de rebentamento (b) em função do número de rotações de PFI para as várias 

dosagens de enzima aplicadas no pré-tratamento enzimático. 

   (a)                                              (b) 

  

Figura 27 – Representação (a) do Scott e (b) do índice de rebentamento em função do número de rotações de 

PFI para as dosagens enzimáticas de 0, 0,002, 0,004 e 0,006 FPU/gpasta. 
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A força das ligações internas obtidas pelo teste de Scott, determinam a força 

necessária para a delaminação das fibras do papel. Esta propriedade depende 

essencialmente do número de ligações entre fibras e da sua força específica84. Como 

referido anteriormente, os efeitos da refinação e da ação enzimática promovem uma 

fibrilação mais eficiente, e um aumento do teor de finos, o que origina um aumento da 

área de superfície de contato das fibras e numa maior probabilidade destas se ligarem 

entre si (Figura 27 (a)). Assim sendo, maiores refinações e dosagens de enzimas 

refletem-se num maior potencial para ocorrência de locais com um maior 

estabelecimento de ligações entre fibras. 

O rebentamento é uma propriedade de resistência do papel. Depende do tipo de 

fibras, da refinação da pasta e do uso de aditivos. À semelhança do observado para as 

outras propriedades de resistência, o aumento do índice de rebentamento (Figura 27 

(b)) está relacionado uma maior fibrilação das fibras e, consequentemente, maior 

estabelecimento de ligações e maior área de ligações entre as fibras. Contudo, para 

refinações maiores e dosagens de enzima mais elevadas, o efeito de degradação das 

fibras e o enfraquecimento das ligações entre estas sobrepõe-se ao aumento do número 

de ligações inter-fibras tornando o papel mais suscetível ao rebentamento. 

 

4.5.3. Capilaridade de Klemm e resistência ao ar de Gurley 

Na Figura 28 estão representadas a capilaridade de Klemm medida aos 10 minutos 

e a resistência ao ar de Gurley em função do número de rotações de PFI. 

 

 
Figura 28 – Representação gráfica da capilaridade (C) e da resistência ao ar de Gurley (Gr) em 

função do número de rotações de PFI para as dosagens enzimáticas de 0, 0,002, 0,004 e 

0,006 FPU/gpasta. 
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A capilaridade do papel e a resistência ao ar estão ambas relacionadas com a 

porosidade da matriz fibrosa. A resistência ao ar é determinada através da medição do 

tempo necessário para um dado volume de ar atravessar uma área de papel específica, 

assim, quanto maior for o tempo medido, maior dificuldade o ar terá em atravessar a 

estrutura, pelo que menor será a porosidade da mesma estrutura.  

A capilaridade das folhas de 60 g/m2 apresenta um comportamento semelhante ao  

das folhas de 20 g/m2 (Figura 25) à medida que a refinação e a dosagem de enzima 

aumentam. Como mencionado na secção 4.4.2 a diminuição da capilaridade do papel 

deve-se principalmente à criação de uma estrutura mais fechada e restritiva à passagem 

de água. Os finos também têm um efeito direto na porosidade e permeabilidade ao ar 

por preencherem os interstícios vazios diminuindo os espaços vazios na rede fibrosa. O 

aumento da resistência ao ar de Gurley está em consonância com os resultados obtidos 

relativamente à capilaridade, visto que, tempos mais elevados para o volume de ar 

atravessar o papel se traduzem numa maior resistência ao ar ou seja, numa menor 

permeabilidade e porosidade da estrutura do papel85,86. 

 

4.5.4. Opacidade 

A opacidade está relacionada com a luz que ao interagir com o papel e não 

conseguindo ser transmitida pela matriz é refletida. Depende de diversas propriedades 

do papel como a composição fibrosa, a gramagem, a espessura e topografia entre 

outros. Na Figura 29 está representada a evolução da opacidade em função do número 

de rotações de PFI para as dosagens de enzima aplicadas no pré-tratamento da pasta. 

 

Figura 29 –  Representação da opacidade em função do número de rotações de PFI para as 

dosagens enzimáticas de 0, 0,002, 0,004 e 0,006 FPU/gpasta. 

 

Na Figura 29 é possível observar uma tendência decrescente da opacidade à 

medida que a refinação e a dosagem de enzima aumentam. A formação de uma 
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estrutura mais fechada, compacta e organizada, promovida pela refinação e ação da 

enzima, como já foi discutido, faz com que os fenómenos de reflexão de luz sejam 

menos intensos relativamente aos de transmissão de luz pela matriz celulósica. O facto 

da topografia e organização das fibras já não favorecer os fenómenos de reflexão de 

luz, torna o papel mais “translúcido” e deste modo menos opaco87.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

5. Conclusões e Trabalho futuro 

O mercado do papel tissue tem vindo a tornar-se cada vez mais competitivo nos 

últimos anos. Na procura de inovar, diversificar o mercado e otimizar o processo de 

produção do papel tissue como forma de combater o aumento da competitividade, o 

papel tissue tem sido cada vez mais objeto de estudo e investigação. 

O trabalho desta dissertação consistiu na aplicação de celulases no pré-tratamento 

de pastas BEKP, comummente utilizadas na produção de papel tissue, com o objetivo 

de potenciar ao máximo as propriedades das fibras e otimizar o processo de refinação. 

De forma a compreender melhor a influência da enzima nas propriedades das fibras, 

foram testadas três dosagens: 0,002, 0,004 e 0,006 FPU/gpasta de endoglucanase. As 

pastas tratadas e não tratadas foram submetidas a diferentes refinações (500, 1000, 

2000 e 3000 rotações de PFI). 

A caracterização química da pasta BEKP utilizada revelou resultados típicos para 

pastas kraft branqueadas de eucalipto e de acordo com a literatura. 

Em relação à análise biométrica, a redução do comprimento médio das fibras e o 

aumento do teor de finos, com o aumento da refinação e da dosagem de enzima, foi 

indicativo do efeito do tratamento enzimático e mecânico. 

Adicionalmente, a diminuição do coarseness, aumento do coeficiente de 

flexibilidade e diminuição das deformações, são variações que contribuem para um 

maior potencial de desenvolvimento das propriedades mecânicas do papel. A análise 

SEM das fibras permitiu confirmar estes resultados. 

Relativamente às propriedades papeleiras das pastas,  o Schopper-Riegler (ºSR) e 

o WRV revelaram dificuldades na drenagem da água e uma maior retenção da mesma 

por parte das pastas, resultado dos efeitos produzidos pela combinação do pré-

tratamento enzimático com a refinação. A fibrilação mais eficiente das fibras juntamente 

com a criação de finos contribuíram para um aumento da disponibilidade e 

acessibilidade dos locais para a interação com a água. Os resultados das propriedades 

biométricas corroboram estes resultados.  

Para além disso, considerando um ºSR de 23 (valor típico em fábrica) foram 

necessárias 1000 rotações de PFI para o atingir, enquanto que, com tratamento 

enzimático, foram precisas apenas 500 refinações PFI, o que pode significar uma 

poupança potencial de 50% no consumo energético do processo de refinação. 

Por último, foram analisadas as propriedades papeleiras das folhas de 20 g/m2 

(folhas tissue laboratoriais) e de 60 g/m2.  

Relativamente às folhas de 20 g/m2, como esperado, o índice de tração aumentou 

com a refinação e o tratamento das pastas, resultado da fibrilação mais eficiente das 

fibras, da formação de finos, e consequente melhoria ao nível das ligações entre fibras. 
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Porém, para refinações e dosagens de enzima mais elevadas verificou-se a diminuição 

da tração que foi indicativa da perda de força intrínseca das fibras (degradação das 

cadeias celulósicas). Relativamente à suavidade, as dosagens mais elevadas de 

enzima afetaram negativamente a suavidade. As mesmas estruturas fibrosas com mais 

ligações e compactas, resultado de uma fibrilação mais eficiente e maior teor de finos, 

apesar de beneficiarem o índice de tração prejudicaram a suavidade do papel.  

Considerando a progressão em sentidos opostos do índice de tração e da 

suavidade, foi importante a identificação de condições que permitissem o melhor 

compromisso entre estas duas propriedades. Verificou-se que, na zona com maior 

interesse a nível industrial, entre as 0 e 1000 rotações de PFI, a dosagem de 0,002 

FPU/gpasta foi a que demonstrou um melhor compromisso. Nestas condições, o índice 

de tração aumentou, sem comprometer a suavidade. 

Quanto às propriedades de absorção de água, também em folhas de 20 g/m2, estas 

revelaram perdas a partir das 500 rotações de PFI, que foram mais significativas para 

maiores refinações e dosagens de enzima. Estes resultados podem explicar-se pela 

diminuição da porosidade das estruturas fibrosas (mais compactas e organizadas). No 

caso da capilaridade originou maior dificuldade na passagem da água e no caso da 

capacidade de absorção uma possível diminuição do volume livre passível de ser 

ocupado pela água. Também aqui, as perdas menos significativas estiveram associadas 

à aplicação de refinações mais baixas e da menor dosagem da enzima (0-500 rotações 

de PFI, dosagem de enzima – 0,002 FPU/gpasta). 

Relativamente às propriedades papeleiras das folhas de 60 g/m2, os resultados do 

índice de tração apresentaram um comportamento similar ao já observado para o índice 

de tração das folhas de 20 g/m2.  

A diminuição do índice de rasgamento foi também indicativa da perda de força 

intrínseca das fibras (despolimerização das cadeias de celulose) com a ação mecânica 

e enzimática. As perdas na viscosidade de pasta tratada e não tratada com enzimas 

corroboraram este efeito. De notar que, para as dosagens de 0,002 e 0,004 FPU/gpasta 

até às 500 rotações de PFI, houve um melhoramento do rasgamento atribuído à 

formação de uma matriz fibrosa com maior área e maior número de ligações entre fibras. 

Os resultados do Scott test, que analisa as ligações internas da estrutura fibrosa, 

revelaram que maiores refinações e dosagens de enzimas refletiram-se num maior 

potencial para ocorrência de locais para um maior estabelecimento de ligações entre 

fibras. 

O rebentamento, à semelhança das propriedades mecânicas já referidas revelou 

um aumento associado a pastas menos refinadas e com menor dosagem de enzima. 

Contudo, para refinações e dosagens mais elevadas, o efeito da perda de força 
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intrínseca e do enfraquecimento de ligações certamente tornou o papel mais vulnerável 

ao rebentamento. 

A capilaridade do papel e a resistência ao ar estão ambas relacionadas com a 

porosidade da matriz fibrosa e, como já esperado, ambas foram afetadas com a ação 

da mecânica e enzimática. 

Os resultados de opacidade revelaram perdas neste parâmetro. A formação de 

estruturas mais organizadas e compactas, promovida pela refinação e ação da enzima, 

estarão na origem da diminuição dos fenómenos de reflexão de luz e do aumento da 

transmissão da mesma. 

Considerando atentamente o panorama geral construído pela caracterização 

morfológica das fibras em conjunto com a análise das propriedades papeleiras, é 

possível concluir que a dosagem enzimática de 0,002 FPU/gpasta associada a baixas 

refinações, entre 0-1000 rotações de PFI, revelaram um melhor compromisso entre as 

propriedades de resistência, a suavidade e as propriedades de absorção do papel. 

Como proposta de trabalhos futuros, sugere-se testar dosagens inferiores a 0,004 

FPU/gpasta no pré-tratamento enzimático e próximas de 0,002 FPU/gpasta, dosagem que 

demonstrou ser a mais adequada.  

Após a determinação de uma dosagem ótima de enzima, sugere-se ainda a 

realização de uma  análise técnico-económica como forma de perceber quais os ganhos 

que a utilização de enzimas permitirá atingir, em comparação com a refinação. 

Seria igualmente interessante testar o efeito outras enzimas nas propriedades do 

papel, como as xilanases ou até misturas de xilanases e celulases, com o objetivo de 

encontrar a melhor combinação para a produção de um papel com as características 

finais desejadas. Como complemento, poderiam ainda efetuar-se testes em pasta slush, 

em que as fibras se comportam de maneira diferente em comparação à pasta em fardo 

seca. estudo. 
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7. Anexos 

A. Figuras auxiliares 

A.1. Preparação de folhas laboratoriais 

Na Figura 30 encontra-se o esquema do procedimento seguido para a preparação 

de folhas mencionada na secção 3.10: (1) desintegração da pasta, (2) formação de 

folhas, (3) secagem na sala condicionada e (4) folha laboratorialmente produzida. 

 

Figura 30 – Esquema do procedimento utilizado na preparação de folhas laboratoriais. 

 

A2. Equipamentos de análise das propriedades papeleiras  

Na realização dos testes às propriedades papeleiras das folhas de 20 g/m2 (tissue) 

descritos na secção 3.11 foram utilizados vários equipamentos. Na Figura 31 estão 

representados o equipamento utilizado na medição da resistência à tração e o TSA 

(Tissue Softness Analyzer) utilizado na determinação da suavidade (handfeel). 
 

 
Figura 31 – (à esq.) Tissue Softness Analyzer (TSA); (à dir.) Equipamento de tração. 
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Na Figura 32 encontram-se os equipamentos utilizados na medição da capacidade 

de absorção de água (teste do cesto) e na determinação da ascensão capilar (teste de 

Klemm). 

 

Figura 32 – (à esq.) Equipamento para o teste do cesto; (à dir.) equipamento utilizado no teste 
de Klemm. 
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B. Metodologias de cálculo e Tabelas 

B.1.  Atividade enzimática 

A partir da leitura das absorvências das várias diluições das amostras e dos 

brancos, e com o auxílio da curva de calibração de glucose (Figura 33), é possível 

calcular a concentração de açúcares libertada durante o ensaio.  

 

Figura 33 – Curva de calibração da glucose. 
 

Tendo em conta esses valores e o volume das amostras (24,5 mL) foi determinada 

a massa de açúcares. Os resultados encontram-se na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Absorvência das amostras diluídas 𝐷𝐹𝐷
 (𝐹𝐷 – fator de diluição) da preparação 

enzimática e respetiva concentração e massa de glucose calculadas. 

Amostras 
diluídas 

Abs 
(λ=540 nm) 

[Glucose]  
(mg/mL) 

MassaGlucose 
 (mg) 

𝑫𝟏 0,270 0,040 0,978 

𝑫𝟐 0,597 0,086 2,115 

𝑫𝟓 0,549 0,080 1,948 

𝑫𝟏𝟎 0,546 0,079 1,937 

𝑫𝟐𝟎 0,399 0,058 1,426 

𝑫𝟐𝟓 0,399 0,058 1,426 

𝑫𝟑𝟎 0,328 0,048 1,181 

𝑫𝟓𝟎 0,380 0,055 1,359 

𝑫𝟏𝟎𝟎 0,267 0,039 0,968 

 

Com estes valores, representou-se graficamente a massa de glucose libertada (mg) 

em função do fator de diluição 𝐹𝐷 (Figura 34). A atividade enzimática é calculada através 

da Equação (14) fornecida pela norma IUPAC51. 
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Figura 34 – Massa de glucose libertada (mg) em função do fator de diluição (mLsolução/mLenzima). 

 

Para determinar o denominador da equação é necessário encontrar o fator de 

diluição que corresponda à libertação de 2,0 mg de glucose. Com a equação da curva 

representada acima (Figura 34) é possível determinar o parâmetro desejado. O exemplo 

de cálculo encontra-se representado abaixo. 

 

𝐹𝐷 = 𝑒𝑥𝑝
(

2,0−2,415
−0,306

)
= 3,8 

 

Assim, substituindo o valor do fator de diluição calculado na Equação (14) 

determinou-se o valor da atividade enzimática. 
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B.3.  Viscosidade 

A determinação da viscosidade das pastas celulósicas foi realizada de acordo com 

a norma ISO 5351:201054. Este método permitiu calcular a viscosidade de pastas 

através da sua dissolução numa solução diluída de cuprietilenodiamina (CED), tal como 

descrito na secção 3.7.1. A concentração de pasta foi determinada tendo em conta o 

valor esperado para a sua viscosidade, de acordo com a Tabela 10 dada pela norma. 

 

Tabela 10 – Massa de amostra a pesar de acordo com o valor de viscosidade esperado. 

Viscosidade intrínseca [η] (mL/g) Quantidade de amostra (mgpeso seco) 

400-650 250 

651-850 200 

851-1100 150 

1101-1400 120 

 

Depois de medido o tempo que a solução demora a passar pelas marcas no 

viscosímetro, calculou-se a viscosidade da pasta (Equação (7)) e, com o auxílio da 

tabela fornecida pela norma, foi determinado o valor de [𝜂]𝐶. A partir da massa de 

amostra utilizada e do volume adicionado, foi calculada a concentração da pasta na 

solução, Equação (15). 

𝐶 =
𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑉𝐶𝐸𝐷 + 𝑉á𝑔𝑢𝑎
  (15) 

 

onde 𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 corresponde à massa seca de amostra pesada, em g, e 𝑉𝐶𝐸𝐷 e  𝑉á𝑔𝑢𝑎 

correspondem aos 25 mL de CED e água destilada adicionados aos frascos, 

respetivamente. Determinado o valor da concentração da pasta 𝐶, foi determinado o 

valor da viscosidade relativa a partir da Equação (16). 

 

𝜂𝑟𝑒𝑙 =
[𝜂]𝐶

𝐶
 (16) 

 

De acordo com a norma ISO, os valores de [𝜂]𝐶 devem estar compreendidos entre 

2 e 3,4, caso contrário, o ensaio deve ser repetido. Se a quantidade de pasta não fosse 

a adequada (Tabela 10) o ensaio era novamente repetido com outra quantidade de 

amostra. Na Tabela 11 encontram-se os valores da viscosidade relativa das pastas não 

refinadas para as dosagens enzimáticas de 0, 0,002, 0,004 e 0,006 FPU/gpasta.  

  
Tabela 11 – Valores relativos à viscosidade relativa das pastas não refinadas para as 

diferentes dosagens de enzima aplicadas no pré-tratamento. 

Pasta não refinada 0 FPU/gpasta 0,002 FPU/gpasta 0,004 FPU/gpasta 0,006 FPU/gpasta 

Viscosidade (mL/g) 890±14 681±0 – 415±12 
 

Nota: Não foi possível determinar a viscosidade da pasta referente à dosagem de 0,004 FPU/g devido à escassez de 
amostra aquando da medição deste parâmetro. 
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B.4. Teor de pentosanas 

Para a determinação do teor de pentosanas nas pastas, recorreu-se a uma reta de 

calibração previamente elaborada de acordo com o procedimento na norma TAPPI T 

223 cm-0156. A curva de calibração está representada na Figura 35. 

 
Figura 35 – Curva de calibração para o cálculo do teor de pentosanas. 

 

Depois de lidas as absorvências das amostras, a partir da curva de calibração e do 

fator de diluição, foi calculada a massa de pentosanas, em g, a partir da Equação (17). 

 

𝑚𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑎𝑠 = 𝑚𝑖𝑛𝑡 × 𝐹𝐷 (17) 

 

onde 𝑚𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑛𝑎𝑠  corresponde à massa de pentosanas em mg, 𝑚𝑖𝑛𝑡 é relativo ao valor 

da massa de pentosanas obtido a partir da interpolação com a curva de calibração 

(Figura 35). Para a pasta utilizada considerou-se um fator de diluição de 10. O teor de 

pentosanas foi calculado como descrito na secção 3.7.2. 
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B.5. Capilaridade de Klemm 

Na Tabela 12 encontram-se os valores da capilaridade de Klemm referentes a todos 

os tempos de medição para as diferentes rotações de PFI e as várias dosagens de 

enzima. 

 
Tabela 12 – Valores da capilaridade de Klemm. 

Dose de 
enzima 

Tempo 
(s) 

0 PFI 500 PFI 1000 PFI 2000 PFI 3000 PFI 

0 FPU/g 

10 26 34 33 26 24 

20 36 39 38 33 30 

30 43 43 43 39 35 

60 56 56 57 54 46 

180 92 92 91 85 74 

300 116 113 112 103 91 

600     116 

0,002 
FPU/g 

10 31 29 21 19 13 

20 39 38 28 23 19 

30 45 43 37 28 22 

60 64 54 46 35 27 

180 104 88 74 53 39 

300  107 88 64 47 

600    81 58 

0,004 
FPU/g 

10 32 27 24 18 14 

20 41 33 31 22 21 

30 55 43 35 26 25 

60 65 56 46 32 37 

180 104 87 71 48 43 

300  105 87 56 51 

600      

0,006 
FPU/g 

10 31 23 21 12 12 

20 37 32 27 21 15 

30 48 38 34 24 18 

60 60 51 46 30 21 

180 100 79 69 43 28 

300 120 96 86 51 35 

600     44 

 


