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Resumo 
 

 

Numa altura em que um dos principais temas da actualidade é a poluição e os 
problemas que ela irá causar no futuro, a indústria da pasta de papel, que 
ocupa uma parte importante na economia mundial, tem sido pressionada no 
sentido de substituir os métodos convencionais de branqueamento, que 
utilizam principalmente cloro (Cl2) e dióxido de cloro (ClO2), por tecnologias 
amigas do ambiente. 
Desde a década de noventa que têm sido feitos esforços consideráveis no 
sentido de introduzir reagentes alternativos para a deslenhificação da pasta de 
papel. Surge assim uma nova classe de compostos que apresentam 
vantagens enquanto oxidantes ou catalisadores regeneráveis e reutilizáveis no 
processo de deslenhificação de pasta – os polioxometalatos. Estes são 
catalisadores altamente selectivos em sínteses orgânicas oxidativas e na 
deslenhificação oxidativa, reagindo com a lenhina por mecanismos de 
transferência de electrões. 
Esta dissertação tem como objectivo desenvolver um processo alternativo de 
branqueamento de pasta kraft de Eucalyptus globulus; tentando remover a 
lenhina residual da pasta usando um sistema de deslenhificação 
electroquímica que tem como intermediário um polioxometalato. Neste 
sistema, a lenhina existente na pasta é oxidada pelo polioxometalato e a forma 
reduzida deste é novamente oxidada por intermédio de uma célula 
electroquímica. 
O trabalho experimental decorreu em três fases. Na primeira, ocorreu a síntese 
e caracterização do polioxometalato que foi posteriormente usado nas 
deslenhificações. Na segunda, efectuaram-se deslenhificações 
electroquímicas, considerando vários tempos de deslenhificação, à 
temperatura de 90ºC e pressão atmosférica. E na terceira fase, branquearam-
se pasta kraft e pasta kraft deslenhificada com polioxometalato. A pasta kraft 
foi branqueada pelo método convencional, usando dióxido de cloro (ClO2), 
numa sequência D0ED1ED2, enquanto que o branqueamento aplicado na pasta 
kraft deslenhificada com polioxometalato foi uma sequência POMD0ED1D2.
Com este sistema de deslenhificação obteve-se um máximo de 44% de 
remoção da lenhina residual poupando 36% de dióxido de cloro. 
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Abstract 

 

Nowadays, when environmental pollution is a major concern worldwide, paper 
pulp industry, which plays a key role in world economy, has been forced to 
substitute conventional bleaching processes with chlorine (Cl2) and chlorine 
dioxide (ClO2) by environment-friendly technologies. 
Since the 1990s there have been considerable efforts to introduce alternative 
mediators for pulp delignification. A new class of compounds appears, with 
countless advantages as oxidants or recyclable and reusable catalysts for pulp 
delignification – polyoxometalates. They are highly selective catalysts in 
oxidative organic syntheses and in oxidative delignification, reacting with lignin 
by electron-transfer mechanisms. 
This thesis aimed to develop an alternative process for Eucalyptus globulus
kraft pulp bleaching; namely, to remove residual lignin from pulp by an 
electrochemical delignification system using a polyoxometalate as intermediate. 
In such a system, lignin in pulp is oxidized by the polyoxometalate and the 
latters reduced form is reoxidized in an electrochemical cell. 
Experimental work proceeded in three steps. In the first step, the 
polyoxometalate used in delignification processes was synthesized and 
characterized. In the second step, electrochemical delignification of pulp was
done, considering several times of delignification, at 90ºC and atmospheric 
pressure. Finally, in a third step, kraft pulp and kraft pulp delignified with 
polyoxometalate were bleached. The kraft pulp was bleached by a conventional 
method, using chlorine dioxide (ClO2), in a D0ED1ED2 sequence, alternatively 
kraft pulp was delignified first with polyoxometalate as mediator, using electro 
chemical re-oxidation step, and then bleached by chlorine dioxide in a 
POMD0ED1D2 sequence. In this pulp delignification with POM were obtained 
44% of degree of delignification was obtained saving 36% of chlorine dioxide. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. INDUSTRIA DA PASTA DE PAPEL 

 

A indústria da pasta e do papel compreende uma grande e crescente porção da 

economia mundial. A sua produção tem aumentado globalmente e irá continuar a aumentar 

num futuro próximo, comprovado pelo aumento contínuo da produção e do consumo de 

pasta e papel nas últimas décadas.  

A crescente consciência ambiental e a exigência de qualidade e segurança ao nível 

dos produtos de origem florestal foram, numa fase inicial, os factores que levaram o sector 

a actuar de uma forma ecologicamente responsável. Como em outras indústrias de grande 

escala, a indústria papeleira exerce o seu próprio impacto no meio ambiente. 15 

Embora a situação esteja a melhorar, as fábricas de pasta e de papel ainda libertam 

compostos organoclorados e de enxofre no ar e nas descargas de efluentes. Este facto tem 

chamado a atenção das indústrias e dos investigadores 5, 10. Assim, têm sido realizados 

estudos na área do branqueamento da pasta, de modo a desenvolver novas tecnologias 

sustentáveis para minimizar a poluição ambiental, aumentar a qualidade da pasta e obter 

melhorias económicas. 15 

 

 

1.1.1. INDUSTRIA DA PASTA DE PAPEL NO CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

O sector português da pasta e do papel detém um peso significativo na economia do 

país. O volume de emprego e os rendimentos gerados por ambas as indústrias são alguns 

dos indicadores que evidenciam a sua importância económica e social. 

 A indústria da pasta caracteriza-se pela existência de grandes empresas, com 

elevado grau de automatização e mão-de-obra qualificada, para a qual muito têm 

contribuído os cursos universitários existentes nesta área de especialização. Já na indústria 

do papel predominam empresas de pequena dimensão, com importância a nível local, em 

que a mão-de-obra é menos especializada, praticando-se a formação on the job. 
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  No que se refere ao processo produtivo, as empresas do sector dominam as 

tecnologias de fabrico, embora dependam do exterior relativamente aos equipamentos, 

quer ao nível da pasta quer ao nível do papel, importando-os da Suécia, da Finlândia e dos 

E.U.A. 

 As indústrias portuguesas da pasta e papel englobam as seguintes produções: 

� Pasta de eucalipto crua ou branqueada ao sulfato (kraft); 

� Pasta de pinho crua ao sulfato (kraft); 

� Papel e cartão para usos gráficos; 

� Papel para usos sanitários e domésticos; 

� Flutings e coberturas para manufactura de cartão canelado; 

� Papel e cartão para embalagem e empacotamento; 

� Papeis de impressão e escrita; 

� Outros papéis e cartões especiais e para usos industriais. 

 

 Em 1997, o valor estimado da produção da indústria de pasta e papel rondou 1.44 

milhões de euros, cerca de 8% do valor da produção industrial nacional. Nesse mesmo ano, 

as exportações atingiram 0.9 milhões de euros, cerca de 4% do total das exportações 

nacionais. 

As indústrias da pasta, do papel e do cartão estão sujeitas a ciclos de crescimento e 

de recessão que, no caso do papel, acompanham a evolução da actividade económica. No 

que se refere à pasta, a oferta evolui em “degraus” quânticos e a procura, dependendo do 

crescimento económico, apresenta uma variação menos acentuada. As empresas produtoras 

de papel, ao gerirem os seus stocks de pasta, atenuam os impactos das variações 

conjunturais e influenciam fortemente a produção de pasta. No caso das empresas de pasta 

e papel totalmente integradas verifica-se uma redução da amplitude dos ciclos.  

A procura de papel e cartão, produtos de origem natural, tende a crescer em estreita 

relação com o desenvolvimento económico. Esta situação é bem evidente tomando em 

consideração que grande parte dos produtos transaccionados a nível mundial são 

embalados, ou seja, a procura de papel e cartão reflecte as oscilações das trocas comerciais 

e, consequentemente, da conjuntura económica. 15 
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1.1.2. MERCADOS 

 

Os maiores países produtores mundiais de pasta para papel localizam-se na 

América do Norte, na Ásia e na Europa. Os principais países produtores de pasta para 

papel de zonas económicas emergentes são o Brasil (7.ª posição mundial) e a Indonésia (9.ª 

posição mundial). Portugal ocupa a 16.ª posição. 

Em termos de estrutura da produção, as pastas químicas representam mais de 70% 

da produção mundial e, dentro destas, as pastas químicas ao sulfato branqueadas detêm 

uma posição relevante. De entre os produtores de pasta, distinguem-se os que são 

integrados e os que vendem directamente a pasta para o mercado, existindo vários graus de 

integração empresarial da pasta e papel.  

Verifica-se uma forte concentração na produção a nível mundial, que se comprova 

por os seis maiores países produtores deterem cerca de 75% da produção total, 

aproximadamente 47% da qual cabe aos E.U.A. e ao Canadá (1998). Este movimento de 

concentração manifestou-se ao longo da última década, podendo notar-se um 

abrandamento desta tendência devido ao aparecimento de países produtores com destaque 

no cenário internacional, como os já referidos Brasil e Indonésia. 

Os maiores produtores mundiais de papel e cartão são: E.U.A., Japão, República 

Popular da China, Canadá, Alemanha, Finlândia e Suécia. A U.E. passou a ocupar o 

segundo lugar, a seguir aos E.U.A., no ranking mundial da produção de pasta e papel. 

Destacam-se como principais produtores de pasta, a Finlândia e a Suécia, seguidos de 

muito longe e por ordem decrescente, da França, Alemanha, Portugal (5.ª posição), Áustria 

e Espanha. Na produção de papel e cartão, a nível europeu, a Alemanha aparece à cabeça, 

seguida da Finlândia, da Suécia, da França, da Itália, do Reino Unido e da Espanha. 

Portugal ocupa a 12.ª posição.  

A U.E. produz mais papel do que consome, sendo no entanto um importador 

líquido em relação às suas necessidades de pasta para papel. Cerca de 2/3 das importações 

brutas provêm da América do Norte e o restante da América do Sul e da Europa de Leste. 

A Finlândia e a Suécia destacam-se como exportadores líquidos de pasta e de papel e a 

Alemanha como o maior importador líquido de pasta, indispensável à produção de papel de 

que é líder europeia.  
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A pasta de eucalipto fabricada em Portugal é de elevada qualidade, com 

características específicas para o fabrico de papéis finos (folhas A4, papel escolar, papel 

couché, entre outros) e papéis de uso doméstico e sanitário (guardanapos, lenços, papel 

higiénico, entre outros). Esta especialização constitui uma importante vantagem 

competitiva das principais empresas portuguesas. 15 

 

 

1.1.3. PERSPECTIVAS PARA O SECTOR 

 

Perante os desafios que se colocam ao sector, quer a nível ambiental quer 

tecnológico, as empresas têm procurado desenvolver a investigação florestal e melhorar a 

competitividade através do aproveitamento de economias de proximidade e da aposta na 

diferenciação do produto e actuar de acordo com as novas exigências dos consumidores. 

Existem duas visões opostas que se confrontam quanto ao futuro da indústria do 

papel. Os defensores das novas tecnologias de informação e comunicação prevêem o 

declínio da utilização do papel, enquanto a indústria do papel contrapõe com a experiência 

do passado, afirmando que a procura de papel continuará a crescer a nível mundial, 

induzida em parte pelas novas aplicações decorrentes do desenvolvimento da electrónica e 

das telecomunicações. O desenvolvimento e a proliferação das novas tecnologias de 

informação e comunicação poderiam levar a supor que o sector papeleiro estaria ameaçado 

pela concorrência de produtos substitutos. Contudo, o consumo mundial de papel e cartão 

duplicou desde 1980, acompanhando o progresso económico e não se ressentindo do 

desenvolvimento da electrónica e das telecomunicações. Constatou-se que o 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação, de informação e de impressão conduziu 

ao aparecimento de uma nova segmentação de mercado, nomeadamente para os papéis de 

escritório. Cada um destes novos segmentos tem requisitos radicalmente diferentes, não só 

em termos de canais de distribuição, logística e embalagem, como em termos de 

performance, qualidade e formatos exigidos. Assim, tem-se verificado uma procura 

crescente de determinados tipos de papel, dos quais se destacam os papéis de impressão, os 

papéis de cor, os papéis com melhoria de tratamento superficial, os papéis revestidos e os 

papéis aptos a multi-funções (inkjet, laser, cor).  
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Em conclusão, a indústria de pasta de papel apresenta características de 

sustentabilidade por se basear numa matéria-prima nacional de qualidade e utilizar 

tecnologias industriais de ponta e pela lógica ambiental em que as empresas do sector se 

têm procurado inserir, o que a torna, no seu conjunto, competitiva a nível internacional. 15 

Internacional 

 

1.1.4. EUCALIPTUS GLOBULUS 

 

O eucalipto é uma árvore originária da Austrália, introduzida em Portugal na 

primeira metade do século XIX. 28 

As primeiras espécies de árvores usadas na fabricação de papel em escala industrial 

foram o pinheiro e o abeto das florestas das zonas frias do norte da Europa e América do 

Norte. A partir dos anos 70 o eucalipto começou a ser amplamente usado como principal 

fonte de fibra para fabricação de pasta para papel em Portugal. 27 

Hoje conhecem-se mais de 700 espécies de eucaliptos. Em Portugal a espécie 

dominante é o Eucalyptus globulus. O eucalipto ocupa uma parte significativa da floresta 

portuguesa e é um importante recurso natural renovável, de comprovada importância 

económica, social e ambiental. 28 

O eucalipto é constituído por fibras curtas e homogéneas (Figura 1.1) que se 

caracterizam pela elevada suavidade, índice de mão e resistência à humidade assim como 

por uma excelente rigidez. 

Um dos pontos mais fortes no critério de escolha da melhor espécie para produção 

de pasta para papel é o seu ciclo de crescimento, ou seja o número de anos que uma 

determinada espécie florestal, em média, demora para crescer. Comparando todas as 

espécies florestais, o Eucalyptus globulus é a que tem o menor ciclo de crescimento (cerca 

de 7 anos). Este permite a redução de investimentos e custos de produção da madeira. O 

Eucalyptus globulus é também conhecido pela sua facilidade de cozimento e de 

branqueamento. As razões por trás deste comportamento estão longe de ser completamente 

compreendidas, mas sabe-se que estão relacionadas com diferenças na estrutura e peso 

molecular das xilanas bem como na estrutura das lenhinas. 1 

Pelo facto de apenas se cultivar uma única espécie de eucalipto, é possível garantir 

uma elevada consistência na qualidade das pastas e dos papéis nacionais.  
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Figura 1.1 – A morfologia do Eucalyptus globulus. 

 

 

1.1.5. COMPOSIÇÃO DA MADEIRA  

 

As árvores florestais pertencem às plantas espermatófitas e estas dividem-se em 

dois grupos: as angiospérmicas dicotiledóneas, das quais fazem parte as folhosas (fibra 

curta), e as gimnospérmicas, das quais fazem parte as resinosas (fibra longa). As folhosas 

caracterizam-se, de uma forma geral, por apresentar flor e folhas planas e largas. Inclui o 

sobreiro, o eucalipto, a azinheira, o carvalho, o castanheiro e outras folhosas. Já as 

resinosas caracterizam-se por apresentarem folhagem perene e em forma de agulhas ou 

escamas. 28 Estas são preferidas para muitas pastas, devido às suas fibras longas e por 

conterem maior percentagem de lenhina (26-32%) e menor percentagem de hemiceluloses 

(14-17%) que as folhosas (17-26%, 18-27% de lenhina e hemiceluloses, respectivamente). 

2 

A madeira é um biocompósito natural constituído principalmente por fibras. É um 

tecido biológico altamente organizado a nível celular e molecular. A sua composição 

química apresenta cerca de 20-30% de lenhina, 65-80% de polissacarídeos (dos quais 40-

50% são celulose e 20-35% são hemiceluloses), 1-3% de outras substâncias de baixo peso 

molecular representadas essencialmente por extractáveis (compostos alifáticos, terpenos e 

terpenóides e compostos fenólicos), menos de 1% de cinzas e por compostos minerais 

presentes em pequenas quantidades. 24  

A madeira é composta por células alongadas, a maior parte delas orientadas no 

sentido longitudinal, ligadas entre si através de “pits”. Estas células variam de forma, de 
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acordo com as suas funções, e providenciam a força mecânica necessária à árvore e a 

função de transporte e reservatório de nutrientes. 24 

 

 

1.1.5.1. CELULOSE 

 

A celulose é um polímero amorfo-cristalino e é o principal constituinte da madeira. 

O seu grau de cristalinidade varia entre 63-68%, dependendo das madeiras 1. É um 

homopolissacarídeo linear composto por unidades repetidas de celobiose β-D-

glucopiranose, ligadas umas às outras por ligações glicosídicas β – (1→4). As suas cadeias 

apresentam entre 4000 a 10000 unidades de D-glucose anidra. Na Figura 1.2 podemos ver 

a representação da cadeia principal da celulose. 24 

 

 

 

Figura 1.2 – Representação da cadeia principal da estrutura da celulose. 

 

A celulose está estruturalmente ligada à hemicelulose e à lenhina, não sendo assim 

um substrato facilmente acessível. Fisicamente, a celulose é um material sólido e branco 

que existe no estado amorfo-cristalino. A forma cristalina é resistente ao ataque químico e 

à degradação microbiana enquanto que a forma amorfa é a primeira a ser atacada e 

degradada. 3 

As moléculas de celulose são completamente lineares e têm uma forte tendência 

para se ligarem por pontes de hidrogénio intra e inter moleculares, formando as fibrilas 

elementares. Estas fibrilas elementares formam grupos de moléculas e agregam-se 

originando as microfríbrilas. Estas caracterizam-se por apresentar regiões cristalinas, 

altamente organizadas e regiões amorfas, menos organizadas. As microfribilas formam as 

fibras e estas finalmente formam fibras de celulose. Como consequência desta estrutura 
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fibrosa e das fortes ligações de hidrogénio, a celulose tem uma grande força de tensão e é 

insolúvel na maior parte dos solventes. 24 

 

 

1.1.5.2. HEMICELULOSES 

 

As hemiceluloses pertencem a um grupo de polissacarídeos, não celulósicos, 

lineares e/ou ramificados que compreende dois grandes grupos: pentosanos e hexosanos. 

Os pentosanos são constituídos por unidades de pentoses (D-xilose, L-arabinose) e os 

hexosanos são constituídos por unidades de hexoses (D-glucose, D-galactose, D-manose). 

Também apresentam pequenas quantidades de L-ramnose, L-fucose e ainda desoxi- 

hexoses e ácidos urónicos: ácido D-glucurónico, ácido 4-O-metil-D-glucurónico e ácido D-

galacturónico. As hemiceluloses são relativamente fáceis de hidrolisar nos seus 

componentes monoméricos. Os monossacarídeos ligam-se uns aos outros essencialmente 

por ligações glicosídicas β – (1→4), também se podem encontrar ligações glicosídicas β – 

(1→3), β – (1→6), α – (1→2), α – (1→3) e α – (1→6). As hemiceluloses e a lenhina 

ligam-se através de ligações covalentes. A maior parte das hemiceluloses apresenta um 

baixo grau de polimerização, no valor de 200, e uma natureza amorfa, que faz com que 

sejam mais facilmente degradadas que a celulose. 

As hemiceluloses actuam como matriz de suporte para as microfibrilhas de celulose 

e apresentam-se como um material sólido e branco, raramente cristalino ou fibroso. As 

hemiceluloses aumentam a resistência do papel e o rendimento da pasta. São muito mais 

solúveis e susceptíveis à degradação química. 3 

A quantidade de hemiceluloses na madeira seca é de 20-30%. A composição e 

estrutura das hemiceluloses na madeira de resinosas diferem da madeira de folhosas. Nas 

resinosas a hemicelulose consiste principalmente em glucomananas, galactoglucomananas, 

arabinanas enquanto que nas folhosas consiste em glucuroxilano e pequenas quantidades 

de glucomananas (2-5%). 24 
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1.1.5.3. LENHINA 

 

A lenhina é um biopolímero aromático, de estrutura amorfa, altamente ramificada e 

insolúvel em água. É o segundo maior componente celular da madeira (20-30 Wt%) e 

também o mais abundante na natureza a seguir à celulose. 24 A lenhina estabelece as 

ligações entre as fibras da madeira, conferindo firmeza e rigidez às fibras. É um 

heteropolímero complexo constituído por unidades de fenilpropano (C9) ligadas entre si 

através de ligações C-O-C e C-C. As unidades de fenilpropano estão ligadas entre si por 

ligações C-O-C (éter) e por ligações C-C. Apresenta um elevado peso molecular (600-

10000 kDa). Durante o tratamento químico, a sua remoção permite que as fibras de 

celulose e hemicelulose sejam separadas facilmente. 24 A lenhina tem propriedades 

hidrofóbicas, na presença de pastas inibe a absorção de água e o inchamento das fibras e 

anticépticas. 5 

A lenhina é formada por polimerização radicalar a partir dos álcoois p-cumarílico, 

coniferílico e sinapílico, os quais formam respectivamente as subunidades hidroxifenilo 

(H), guaiacilo (G) e seringilo (S) que compõem a lenhina. O álcool coniferílico é percursor 

das unidades guaiacilo, o álcool sinapílico origina as unidades seringilo e o álcool 

cumarílico dá origem às unidades p-hidroxifenilo. A Figura 1.3 mostra os álcoois 

percursores da lenhina. A lenhina de resinosas é constituída essencialmente por unidades G 

e uma menor proporção de unidades H, enquanto que a lenhina de folhosas é composta 

essencialmente por unidades G S e uma menor proporção de unidades H. 5 

 

 

Figura 1.3 – Álcoois percursores da lenhina. 
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A organização estrutural da lenhina é bastante irregular, pelo que não existe uma 

estrutura exacta. A Figura 1.4 mostra uma das representações da lenhina. 

 

 
Figura 1.4 – Representação esquemática da lenhina de folhosas. 5 

 

A ligação β-O→4 é a mais frequente. Mais de dois terços da unidade de 

fenilpropano está ligada por ligações éter C-O-C e as unidades restantes por ligações 

carbono-carbono C-C. Os principais tipos de ligações são alquil-O-aril, alquil-O-alquil, 

aril-O-aril, alquil-alquil, aril-aril e alquil-aril. Estas ligações explicam as fortes condições 

necessárias para a despolimerização da lenhina e a incapacidade de originar a reversão para 

monómeros. Existem ainda ligações covalentes entre a lenhina e os polissacarídeos que são 

de extrema importância, considerando o objectivo de separar a lenhina dos polissacarídeos 

o mais selectivamente possível. A este tipo de ligações dá-se o nome de complexo lenhina-

polissacarídeos (LCC). A lenhina é covalentemente associada à hemicelulose na parede 

celular por numerosos tipos de ligações. As mais importantes são as ligações éter entre o 
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carbono benzílico da lenhina e uma das partes do hidrato de carbono e as ligações éster 

entre o carbono benzílico da lenhina e os resíduos de ácidos. 2, 24 

Cerca de 10-20% das estruturas da lenhina têm unidades terminais fenólicas que 

são particularmente reactivas. Mas existem outros grupos funcionais com elevada 

influência sobre a reactividade da lenhina: grupos carbonilo e grupos metoxilos. 5, 24 

 

1.1.6. PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA PASTA DE PAPEL 

 

 O produto básico da madeira é a pasta de papel e esta é predominantemente usada 

na produção de papel. O processo de produção de pasta resume-se na preparação física das 

fibras e degradação e remoção da lenhina e divide-se em 4 etapas principais: preparação de 

matérias-primas, deslenhificação, branqueamento e sistema de tratamento de águas 

residuais. 2 

O principal propósito do tratamento da madeira é libertar as fibras. Estas podem ser 

tratadas química ou mecanicamente ou por combinação destes dois tipos de tratamento. As 

pastas comerciais comuns podem ser agrupadas em: 

 Pastas químicas – São as mais usadas na indústria. Classificam-se em:  

i) Pastas químicas ao sulfato: tratadas no digestor com licor branco (hidróxido de 

sódio e sulfureto de sódio). O tratamento químico ao sulfato a que são sujeitas 

visa dissolver a lenhina, preservando a resistência das fibras, obtendo-se uma 

pasta forte que pode ser crua ou branqueada, com um rendimento entre 50-60%. 

Os seus usos finais são numerosos, sendo a pasta branqueada utilizada 

particularmente em papéis de impressão e escrita e a pasta crua utilizada em 

cartão canelado, papéis de embrulho, papéis de embalagem (sacos), envelopes e 

outros papéis especiais não branqueados. 28 

ii) Pastas químicas ao sulfito: Estão a ser substituídas por pastas químicas ao 

sulfato, devido a dificuldades de regeneração de produtos químicos e 

contaminação da água. São pastas tratadas no digestor com um licor de 

cozimento ácido (compostos de enxofre e uma base). Estas pastas podem ser 

branqueadas ou cruas e têm um rendimento que varia entre os 40-60%. Os seus 
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usos finais incluem papel de jornal, papéis de escrita, lenços de papel e papéis 

de uso doméstico e sanitário. 28 

Pastas semi químicas – São pastas produzidas por um processo com duas fases, a primeira 

envolve uma digestão parcial com produtos químicos e a segunda é um tratamento 

mecânico, em refinador de disco. Estas pastas são principalmente utilizadas na produção de 

folhas “fluting” para cartão canelado. 28 

Mecânicas – As pastas são produzidas através da trituração da madeira em fibras 

relativamente curtas. Estas pastas têm baixa qualidade, uma vez que não ocorre uma 

separação completa das fibras dos demais constituintes. Têm aplicação limitada e são 

usadas principalmente na produção de papel de jornal. 28 

Inserida nesta categoria temos a pasta: 

i) Químico termo-mecânica (CTMP): As pastas derivadas do processo mecânico 

sofrem um pré-tratamento com sulfito de sódio ou álcali antes da desfibragem. 

Estas pastas têm características apropriadas para fabricar “tissues”. Alguma 

pasta CTMP é utilizada no fabrico de alguns tipos de papéis de impressão e 

escrita. As pastas CTMP são classificadas como pastas semi-químicas no 

Sistema Harmonizado do Conselho de Cooperação Aduaneira. Nas estatísticas 

da FAO e também em outras estatísticas da indústria, estas pastas químico 

termo-mecânicas são agrupadas com as pastas mecânicas. 28 

ii) Termo-mecânica (TMP): São pastas produzidas por um processo no qual a 

madeira, sob forma de aparas, sofre um aquecimento com vapor (140° C), antes 

de passarem para um refinador pressurizado. As TMP são utilizadas 

principalmente nos mesmos tipos de papel das pastas mecânicas. 

Hoje em dia, praticamente toda a produção de pastas químicas é baseada nos 

processos ao sulfito ou ao sulfato (kraft). 24 
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1.1.6.1. PROCESSO KRAFT 

 

O processo kraft, também conhecido como processo ao sulfato, é o mais utilizado 

na produção de pasta para papel. É um método químico cujo objectivo é a degradação, 

dissolução e remoção da lenhina, preservando a resistência das fibras para a obtenção de 

uma pasta forte, branqueável e de elevada qualidade. Este processo apresenta uma 

capacidade de regeneração e uma velocidade de produção elevada, podendo utilizar 

qualquer espécie de madeira.  

O processo kraft caracteriza-se por usar na deslenhificação uma composição de 

hidróxido de sódio (NaOH) e sulfureto de sódio (Na2S), a que se dá o nome de licor 

branco. Este processo de produção de pasta é mais simples de aplicar, mais económico, 

devido à recuperação de químicos e apresenta pastas com melhores propriedades físicas 

que vão de encontro à procura dos mercados. 24 

Na Figura seguinte, encontra-se um diagrama do processo kraft. 
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Figura 1.5: Diagrama geral do processo kraft. 
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O primeiro passo do processo de produção de pasta para papel, após a recepção da 

matéria-prima na instalação fabril, é o descasque e destroçamento da madeira. A casca 

removida do descasque é posteriormente triturada para ser alimentada na caldeira de 

biomassa para a produção de vapor. O vapor produzido nesta instalação é usado na produção 

de energia eléctrica e térmica necessárias para o processo. 

Os toros de madeira já descascados são alimentados a um destroçador, onde são 

transformados em aparas. As aparas são armazenadas temporariamente em pilhas e antes de 

serem alimentadas ao digestor sofrem um processo de crivagem para remoção de finos e de 

aparas sobredimensionadas. 

As aparas são alimentadas ao digestor juntamente com o licor branco, constituído 

essencialmente por hidróxido de cloro e sulfureto de sódio, onde permanece o tempo 

necessário para que ocorra a reacção de deslenhificação. Ainda no digestor, a pasta é sujeita 

a uma primeira lavagem, onde se remove grande parte dos químicos residuais, da lenhina e 

de outras substâncias. Esta corrente designa-se de licor negro, e sofre um processo de 

evaporação antes de ser queimado na caldeira de recuperação. A pasta sofre um processo de 

descompressão à saída do digestor, onde ocorre a libertação das fibras por diferença de 

pressão, e é encaminhada para a área de lavagem e crivagem.  

Os nós da madeira, fracções de incozidos e impurezas diversas presentes na pasta crua, 

são removidos em equipamentos de crivagem e o licor negro residual removido em 

equipamentos de lavagem. A pasta que chega à unidade de branqueamento ainda contém 

uma percentagem de lenhina residual, responsável pela cor negra apresentada. O aumento da 

brancura é conseguido pela acção de químicos fortemente oxidantes, em reactores aquecidos 

designados de torres de branqueamento. Após cada torre de branqueamento, a pasta é lavada 

em prensas de alta eficiência para remoção da lenhina oxidada.  

A sequência de branqueamento implementada depende do tipo de pastas a produzir e 

da brancura desejada. A pasta branqueada é limpa de impurezas diversas numa instalação de 

crivagem e depuração existente após o branqueamento e antes da máquina da pasta. A água 

que se encontra presente na suspensão de fibras é removida na sua quase totalidade de forma 

a optimizar o transporte. 

A formação da folha de pasta ocorre na mesa de formação. Posteriormente, é prensada 

para remoção adicional de água, e é seca por meio de cilindros aquecidos a vapor. A secura 

da pasta vai aumentando progressivamente, atingindo, no final, uma consistência de 90 %. À 
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saída da máquina de pasta, a folha é cortada em pequenas folhas, que são agregadas em 

fardos de 250Kg.  

A par da linha de produção de pasta, existe a recuperação de químicos de cozimento e a 

produção de energia eléctrica e térmica como referido anteriormente. O processo global de 

recuperação de químicos inicia-se na evaporação do licor negro, proveniente do cozimento, 

com o objectivo de extrair água e de o concentrar tornando-o facilmente combustível para 

posterior queima na caldeira de recuperação. Na caldeira de recuperação é adicionado um 

make-up de sulfato de sódio para a recuperação do sulfureto de sódio, e onde é gerado vapor 

de água para posterior utilização para produção de energia térmica e eléctrica. O smelt 

proveniente da queima do licor-negro é enviado para a caustificação, na qual ocorre a 

conversão do licor verde em licor branco que é reintroduzido no cozimento. Este processo 

requer o consumo de óxido de cálcio, o qual é regenerado no forno de cal, onde é efectuado o 

respectivo make-up de Carbonato de Cálcio. 24, 25 

 

 

1.1.6.2. DESLENHIFICAÇÃO 

 

Durante o processo kraft ocorre remoção da lenhina, extractáveis, alguma quantidade 

de hemiceluloses e alguma celulose mais solúvel. A selectividade de deslenhificação 

apresenta taxas mais baixas no processo kraft que no processo ao sulfito. A dissolução da 

lenhina é caracterizada por três fases distintas: 

Fase Inicial – T < 140 ºC, 20-30 % de remoção de lenhina, limitada pela difusão. Nesta 

fase ocorre a dissolução da lenhina mais solúvel (baixo peso molecular) e de alguns 

polissacarídeos, nomeadamente hemiceluloses. Esta fase é controlada pela difusão dos 

reagentes químicos do fluido circundante para o interior das aparas e apresenta uma 

energia de activação na ordem dos 40 – 50 KJ.mol-1. 

Fase Principal ou Bulk – T > 140 ºC, ~ 90 % de deslenhificação, limitada pela reacção 

química. Nesta fase ocorre a dissolução e remoção da maior quantidade da lenhina por 

reacções com os iões OH- e HS-. Esta fase apresenta uma energia de activação que ronda 

os 130 a 150 KJ.mol-1. 

Fase residual – ~ 95 % de deslenhificação, limitada pela reacção química. Fase 

caracterizada por ser lenta e por um aumento da dissolução de polissacarídeos juntamente 
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com a lenhina. Esta fase apresenta uma energia de activação que ronda os 90 a 120 KJ.mol-

1. 

A selectividade do cozimento varia consoante a fase de cinética, observando-se uma 

baixa selectividade na fase inicial e elevada na fase principal. A fase residual é a menos 

selectiva, ocorrendo um equilíbrio entre a reacção de deslenhificação e a de recondensação 

da lenhina, sendo a reacção mais significativa a da degradação de polissacarídeos. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 – Cinética de deslenhificação em função do factor H. 24 

 

 

1.1.7. BRANQUEAMENTO DE PASTA KRAFT 

 

Uma vez que a fase residual do cozimento é muito pouco selectiva, procede-se ao 

branqueamento, que é um processo muito mais selectivo, permitindo um aumento de 

rendimento na produção de pasta. O branqueamento é um processo químico aplicado à 

pasta crua para aumentar a sua brancura por remoção da lenhina residual, destruição de 

grupos cromóforos e de determinados contaminantes existentes nas fibras. O principal 

objectivo neste processo é conseguir que um mínimo possível ou nenhum dano ocorra aos 

polissacarídeos, particularmente a celulose, que é a substância primária da parede celular 

da madeira e o constituinte chave das fibras naturais do qual o papel é feito. 16  
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O branqueamento, para além de elevar a brancura da pasta, também aumenta a 

capacidade do papel aceitar a escrita, impressão ou imagens, aumenta a sua estabilidade, 

resistência mecânica, alvura, limpeza e pureza química. 2 

Hoje em dia o mercado de produção de pasta branca apresenta elevados níveis de 

exigência. A produção de pasta branqueada é então o único rumo viável da indústria 

nacional e internacional. 

 

 

1.1.7.1. BRANCURA 

 

A incidência da luz numa folha de papel é reflectida, absorvida ou transmitida. A 

cada interface fibra-ar, a luz pode ser reflectida ou refractada. A reflectância é uma medida 

da luz que é reflectida a partir das fibras da folha de papel. A brancura da pasta é avaliada 

através da medida de reflectância da luz monocromática a 457 nm, em relação a uma 

referência (MgO). Esta medida é denominada por brancura ISO (Internacional Standards 

Organization) e é a medida mais frequentemente usada. No entanto, nos países 

escandinavos, a medida mais adoptada é o grau SCAN, que se relaciona com a brancura 

ISO através da seguinte relação: 

 

1.0974.0 +×= SCANISO                                                                                    (1.1) 

 

Dependendo da aplicação que se pretende para a pasta, o grau de brancura exigido é 

diferente. Se se tratar de uma pasta para papel de impressão branco, a brancura terá de ser 

elevada. No entanto, se o papel for destinado para revistas, não será necessário um grau de 

brancura tão elevado. Este está directamente relacionado com a quantidade de lenhina na 

pasta. 2 
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Figura 1.7 – Evolução da cor da pasta ao longo dos vários estágios de branqueamento. 

 

 

1.1.7.2. ÍNDICE KAPPA 

 

A oxidação da pasta com soluções padrão de permanganato de potássio constitui 

um método convencional para a determinação do conteúdo de lenhina, e foi aprovado pela 

Technical Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI). A lenhina da pasta reage 

com permanganato e a quantificação do permanganato consumido é determinada por 

titulação com tiossulfato de sódio. Este método denomina-se Índice Kappa e é o método 

industrial padrão de determinação do conteúdo de lenhina numa pasta. 25 

Como no branqueamento o objectivo é diminuir ao mínimo a quantidade de lenhina 

sem comprometer os valores da fibra de celulose, o índice kappa diminui ao longo dos 

estágios e está relacionado linearmente com a percentagem de lenhina na pasta, através da 

seguinte expressão: 

 

15.0

%lenhina
IK =  (para Eucalipto)                                                                          (1.2) 
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1.1.7.3. ÁCIDOS HEXANURÓNICOS 

 

Durante o processo kraft, os ácidos 4-O-metil-D-glucurónicos, presentes na cadeia 

principal das xilanas, são convertidos nos ácidos insaturados correspondentes através da 

perda do grupo metanol – ácidos hexanurónicos. Estas estruturas formam-se na fase mais 

rápida do cozimento kraft e são de grande interesse uma vez que reagem com os químicos 

de branqueamento e outros reagentes. 

Assim, os ácidos hexanurónicos interferem com o método de determinação da 

lenhina residual, índice kappa, dado que reagem com o permanganato de potássio, fazendo 

com que se obtenha um valor mais elevado de lenhina residual que o real. Além disso, 

estas estruturas reagem também com os químicos de branqueamento, contribuindo para o 

desempenho dos mesmos, uma vez que os consomem. Desta forma, a remoção dos ácidos 

hexanurónicos reduz o consumo dos químicos de branqueamento e aumenta a brancura das 

pastas. É por isso importante determinar a quantidade de ácidos hexanurónicos presentes 

na pasta, de modo a ser possível mensurar o valor do índice kappa sem a influência destas 

estruturas. 11, 22 

 

 

1.1.7.4. SEQUÊNCIAS DE BRANQUEAMENTO 

 

A aplicação de químicos no branqueamento individualmente tem um efeito limitado 

na remoção da lenhina da pasta. São conseguidos melhores resultados se os agentes de 

branqueamento forem aplicados em multi-estágios. Entre cada um desses estágios existem 

estágios de lavagem com o intuito de dissolver e remover todas as impurezas ainda 

existentes na pasta, melhorando a eficiência do branqueamento. Assim, o processo de 

branqueamento é realizado através de uma sequência de vários estágios, nos quais se usam 

produtos químicos e extracções alcalinas. 2 

Os estágios de branqueamento são designados por símbolos de acordo com o 

agente químico utilizado:  

C – Cloro O – Oxigénio 
D – Dióxido de Cloro (em solução) P – Peróxido de hidrogénio (liquido, em meio 

alcalino 
E – Extracção alcalina (NaOH) Z – Ozono (gasoso) 
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E/O – Extracção alcalina (O2) Q – Agente quelante, ex:EDTA, DTPA (meio 
ácido) 

E/P – Extracção alcalina (H2O2)  
 

Existem dois grandes métodos de branqueamento:  

Sequências ECF (Elemental Chorine Free) – Sem uso do cloro molecular, ou seja, usa-se 

cloro na sua forma molecular gasosa como agente branqueador, sendo o dióxido de cloro o 

agente branqueador principal.  

Sequências TCF (Totally Chlorine Free) – Não usam compostos clorados, ou seja, não há 

intervenção de cloro nem de agentes branqueadores que contêm o elemento cloro. Nestas 

sequências, os agentes mais usados são o oxigénio (O2), ozono (O3), peróxido de 

hidrogénio (H2O2), agentes quelantes (EDTA e DTPA), hidróxido de sódio (NaOH) e 

ácido peracético (CH3COOOH). 2 

Uma sequência de típica de branqueamento com ClO2
 
pode ser descrita através de 

uma sequência de operações do tipo D0ED1ED2 em que são aplicados agentes químicos 

sequencialmente, com extracções alcalinas intermédias. Na primeira etapa (D) ocorre a 

oxidação e fragmentação da lenhina, mas como a dissolução é apenas parcial, é necessário 

a etapa de extracção alcalina posterior. Este procedimento é realizado duas vezes e termina 

com uma terceira etapa com ClO2. 
3 

 

 

1.1.7.5. AGENTES DE BRANQUEAMENTO 

 

Nas sequências de branqueamento podem usar-se variadas combinações de 

compostos químicos em diversos estágios. Dependendo da combinação de químicos e 

sequência dos estágios, obter-se-ão pastas com níveis de brancura diferentes, eficiências 

diversas, custos de produção variados, propriedades características e efluentes com 

composições variadas. 

Os agentes químicos que podem ser utilizados no processo de branqueamento são: 

o Cloro (Cl2), o dióxido de cloro (ClO2), o oxigénio (O2), o ozono (O3), o peróxido de 

hidrogénio (H2O2), agentes quelantes (EDTA e DTPA), hidróxido de sódio (NaOH) e 

ácido peracético (CH3COOOH). Na Tabela seguinte encontram-se descritas as funções, 

vantagens e desvantagens de cada um destes agentes de branqueamento. 
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Tabela 1.1 – Função, vantagens e desvantagens dos agentes de branqueamento. 2 

Agente 
branqueador 

Função Vantagens Desvantagens 

Cloro  
(Cl2) 

Oxida a lenhina 
 

Eficaz; 
Económico; 
Bom agente de 
deslenhificação; 
 

Forma compostos 
organoclorados; 
Altamente corrosivo; 

Dióxido de cloro 
(ClO2) 

Solubiliza, 
descolora e oxida a 
lenhina 

Branqueador; 
Não há perda de 
resistência da pasta; 

Forma compostos 
organoclorados; 
Produzido “in situ” 
Altamente corrosivo; 
 

Oxigénio  
(O2) 

Solubiliza e oxida a 
lenhina 

Bom agente de 
deslenhificação; 
Baixo custo 
químico; 

Pouco selectivo 
Elevado custo de 
equipamento; 
Perda de resistência 
da pasta; 
 

Peróxido de 
hidrogénio  
(H2O2) 

Descolora e oxida a 
lenhina 

Bom agente de 
descoloração, 
branqueamento e 
remoção de grupos 
cromóforos 
Fácil de usar; 
 

Pouco selecctivo; 
Mau agente de 
deslenhificação; 
Elevado custo 
químico; 
Perda de resistência 
da pasta; 
 

Ozono 
(O3) 

Solubiliza, 
descolora e oxida a 
lenhina 

Eficaz; 
Bom agente de 
descoloração e 
deslenhificação; 
 

Produzido “in situ”; 
Perda de resistência 
da pasta; 

 

Alkali – Hidróxido 
de sódio 
 (NaOH) 
 

Solubiliza e 
hidrolisa a lenhina 

Eficaz; 
Económico; 

Pastas escuras; 

 
Agentes quelantes 
(EDTA ou DTPA) 
 

Removem iões 
metálicos 

Melhora a 
eficiência e 
selectivade do 
H2O2; 

Custo elevado; 

 

 

Durante décadas, o reagente mais utilizado foi o cloro. Contudo, devido às 

restrições ambientais (produção de compostos organoclorados, carcinogénicos e tóxicos), 
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este foi substituído por dióxido de cloro, que não apresenta efeitos tão nocivos, mas que 

também não é considerado um composto benéfico para o ambiente. 2 

Algumas alternativas mais atractivas ao dióxido de cloro e ao cloro, no que respeita 

ao impacto ambiental e aos custos, são o oxigénio, o peróxido de hidrogénio e o ozono. 

Entretanto, a limitação do uso destes compostos é geralmente a sua selectividade para a 

lenhina. A alta selectividade é importante para manter as propriedades de resistência física 

da fibra. O oxigénio não é suficientemente selectivo para remover mais de metade da 

lenhina residual da pasta kraft. O peróxido de hidrogénio não deslenhifica eficazmente. O 

ozono é muito eficaz; no entanto, limitações de transferência de massa impostas pela 

necessidade de empregar ozono em concentrações diluídas de lenhina, presentes dentro das 

fibras primárias da parede celulósica, dificultam a selectividade do processo em escala 

industrial. 26 

Desta forma, existe a necessidade de substituir o branqueamento convencional por 

tecnologias alternativas amigas do ambiente. Neste âmbito têm vindo a desenvolver-se 

estudos consideráveis. 10 

 

 

1.1.8. POLIOXOMETALATOS COMO CATALISADORES DE BRANQUEAMENTO 

 

Os Polioxometalatos (POMs) são catalisadores de oxidação conhecidos pelas suas 

sínteses orgânicas homogéneas e heterogéneas. Em meados da década de 90, os POMs 

foram propostos como reagentes ou catalisadores de alta selectividade para o 

branqueamento da pasta kraft. Foram denominados alternativas adequadas aos reagentes de 

branqueamento baseados em cloro, prejudiciais para o ambiente, e ao branqueamento 

convencional alcalino com oxigénio. 14 O uso destes compostos como mediadores 

apresenta como maior vantagem o facto de poderem ser regenerados e reutilizados no 

processo de deslenhificação.  

Os polioxometalatos caracterizam-se por serem aniões que se podem 

estruturalmente visualizar como conjuntos agregados metal-oxigénio 19, ou seja apresentam 

um centro metálico, M, que é rodeado por um grupo de átomos. Estes agregados são 

poliedros (Figura 1.8), sendo os mais frequentes os octaedros MOx, as bipirâmides 

pentagonais ou pirâmides quadrangulares, em que o metal M está deslocado da posição 
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central do poliedro em direcção aos oxigénios não partilhados, devido à formação de 

ligações π M-O. 9  

 

a 

 

b 

 

c 
 

d 

 

Figura 1.8 – Representação poliédrica de alguns polioxometalatos. a) Anião lacunar [PW12O40]
3-; b) 

Anião de Keggin [PW12O40]
3-; c) Anião de Dawson [P2W18O68]

6-; d) [CO4(H2O)2(PW9O34)2]
10-. 12 

 

 

Nos POMs, os átomos ligantes são os átomos de oxigénio. Em geral, eles 

apresentam unidades MOy, onde y indica o número de coordenação de M. Além de M e O, 

outros elementos, que usualmente são designados como X, podem fazer parte da estrutura 

dos POMs. Podem ser classificados como isopolianiões (IPAs) ou heteropolianiões 

(HPAs). Estes complexos são representados pelas fórmulas gerais: 

 

[MmOy]
p-          (IPAs)                                                                                           (1.3) 

 

[XxMmOy]
q-      (HPAs)                                                                                         (1.4) 

 

onde x ≤ m, M
 
= Mo, W, V, Nb, Ta e X variável = P, Si, Ge, B, As entre outros. 9, 19 

Xx representa o heteropoliátomo introduzido na estrutura e está localizado no centro 

da molécula e Mm representa
 
o adenoátomo. Os POMs apresentam uma estrutura 
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organizada em unidades discretas e, apesar das suas fórmulas gerais serem bastante 

simples, a composição de um grupo pode tornar-se altamente complexa, com vários 

elementos M a fazerem parte da estrutura. Como já foi referido, a unidade básica e mais 

comum de construção desses POMs é o octaedro. Este é formado por um metal rodeado de 

seis oxigénios (MO6), como se pode observar na Figura 1.9.  

 

 

 

Figura 1.9 – Representação bola-bastão e poliedro da unidade fundamental de MO6 
7.  

 

 

Estas unidades fundamentais podem unir-se umas às outras, como se encontra 

representado na Figura 1.10. 26 

 

 

 

Figura 1.10 – Representação das três possíveis uniões entre unidades octaédricas MO6. A) União de 

vértice; B) união de aresta; C) união de face. 7 

 

 

Os POMs com estrutura de Keggin são os mais importantes e mais estudados 

actualmente. 26 O anião de Keggin é composto por um tetraedro central XO4 rodeado por 
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12 octaedros MO6, metal-oxigénio, partilhando arestas e vértices. Os octaedros encontram-

se em quatro grupos M3O13. Cada grupo compartilha os átomos de oxigénio dos vértices 

com os outros três, formando o polioxometalato com estrutura de Keggin, com a fórmula 

geral: 

 

[XM12O40]
n-, em que XM12 é a forma abreviada.                                                    (1.5) 

 

onde X é o heteroátomo (PV,AsV, SiIV, BIII, FeIII, CoII, entre outros) e M o adenoátomo 

(MoIV, WIV). 12 Os heteroátomos mais comuns nos aniões de Keggin são os 

heteropolitungstatos [XW12O40]
n- e os heteropolimolibdatos [XMo12O40]

n-. 19 De uma 

grande variedade de HPAs, os de Keggin são os mais estáveis e mais facilmente 

disponíveis 12. 

 

 

Figura 1.11 – Representação poliédrica da estrutura do anião de Keggin. O centro externo M12O40
 

encapsula a unidade interna, representada pelo tetraedro XO4
n-.

 
 

 

 

Os POMs apresentam um conjunto de propriedades peculiar. A sua dimensão iónica é 

relativamente grande, tendo-se já isolado e caracterizado estruturalmente POMs até 

aproximadamente 4 nm. São robustos à degradação oxidativa e potenciais armazenadores 

de electrões, em virtude dos seus elementos constituintes fundamentais (Mo, W) estarem, 

normalmente, no seu estado de oxidação mais elevado. 10, 19 Apresentam, geralmente, uma 

estabilidade térmica elevada. A solubilidade dos sais de heteropolianiões é principalmente 

M12O40 

XO4
n- 
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determinada pelo contra-ião, uma vez que estes compostos apresentam uma energia de 

rede relativamente baixa e a energia de solvatação do anião é igualmente baixa. Assim os 

sais de potássio, sódio e amónio são solúveis em água; os sais de tetra-n-butilamónio são 

solúveis em alguns solventes orgânicos polares, mas não em água; sais com catiões 

surfactídeos são solúveis em solventes orgânicos apolares, característica importante em 

experiências de catálise na fase liquida. 9  

 Os POMs são susceptíveis de receber electrões, em processos reversíveis ou 

irreversíveis. As propriedades redox destes complexos, podem ser alteradas variando a 

estrutura do POM ou o tipo e número dos metais substituintes. Este facto é de especial 

interesse em experiências com catálise oxidativa, tal como a deslenhificação de pasta. 10 

 

 

1.1.8.1. DESLENHIFICAÇÃO OXIDATIVA COM OXIGÉNIO CATALISADA POR 

POLIOXOMETALATOS 

 

Os polioxometalatos são utilizados em processos de deslenhificação oxidativa com 

oxigénio. Nestes sistemas, o objectivo principal é a oxidação selectiva da lenhina residual. 

A degradação oxidativa é um processo fácil, uma vez que a lenhina apresenta um potencial 

redox inferior ao dos polissacarídeos e, devido à supressão de reacções de oxigénio em 

cadeia radical, que contribuem para a degradação dos polissacarídeos, através da utilização 

de polioxometalatos. Apesar de haver diferentes estruturas químicas redox e diferentes 

potenciais para cada polioxometalato em particular, na generalidade as reacções redox 

envolvidas na degradação oxidativa da lenhina, podem ser descritas da seguinte forma: 

 

POMox + Lenhina                POMred + Lenhinaox                                                    (1.6) 

 

POMred + (m/4)O2 + mH+              POMox+ (m/2)H2O                                           (1.7) 

 

Onde POMox e POMred são as formas oxidada e reduzida do polioxometalato, 

respectivamente, e Lenhinaox representa os produtos da degradação oxidativa da lenhina, 

produtos de baixo peso molecular. 
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 Neste processo podem considerar-se dois sistemas principais: um sistema 

anaeróbico, em que estas duas reacções ocorrem em estágios separados, com um primeiro 

estágio em condições anaeróbicas (1.6) e um segundo estágio sob fortes condições de 

pressão de oxigénio e de temperatura (1.7), onde o POM tem função de oxidante 

regenerável; e um sistema aeróbico, no qual ambas as reacções ocorrem no mesmo estágio, 

na presença de oxigénio e onde o POM tem função de catalisador oxidativo. 

 São necessárias condições termodinâmicas para a oxidação da lenhina e reoxidação 

do POM. Assim, os polioxometalatos devem ter um potencial redox mais elevado que as 

unidades da lenhina, de forma a oxidarem a lenhina, e mais baixa que o oxigénio, de forma 

a permitir a sua possível reoxidação pelo oxigénio. A degradação oxidativa da lenhina 

pode ocorrer a potenciais de 0.6-0.8V para as unidades fenólicas e, cerca de 1.0V para as 

unidades não-fenólicas a pH 2. O potencial redox O2/H2O é de 1.22V a pH 0, assim, os 

POM com potenciais redox entre 0.6 e 1.22V são possíveis catalisadores da 

deslenhificação por oxigénio. No entanto existem outros factores, como os cinéticos, que 

podem limitar a reoxidação prática de vários POMs. 5, 10 

 

 

1.1.8.2. DESLENHIFICAÇÃO COM OXIGÉNIO CATALISADA POR LACCASE E 

POLIOXOMETALATOS 

 

Entre os polioxometalatos aplicados como catalisadores na deslenhificação de pasta, 

os SiW11V e SiW11Mn encontram-se entre os oxidantes mais eficientes e selectivos na 

deslenhificação em condições anaeróbicas. Isto porque, apesar de possuírem um potencial 

redox inferior ao da redução do oxigénio para a água, são dificilmente reoxidados por 

oxigénio mesmo em fortes condições de temperatura e pressão do oxigénio. 5,10 

A solução que permite quebrar a barreira termodinâmica na reoxidação com oxigénio 

e polioxometalatos foi encontrada através de via biocatalítica com enzimas – laccases. 

Estas são enzimas “linholíticas” da família das oxidases que apresentam elevada 

especificidade que lhes permite catalisar uma grande variedade de substratos. 14 No sistema 

POM-laccase, o polioxometalato oxida a lenhina residual da pasta e o polioxometalato 

reduzido é reoxidado com a laccase no mesmo passo do processo, enquanto que o oxigénio 
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é o receptor final dos electrões. A este sistema dá-se o nome de LMS e pode ser resumido 

na Figura seguinte. 10, 14 

 

 
Figura 1.12 – Ciclos catalíticos no sistema de deslinhificação POM-laccase. 5 

 

Ao contrário dos mediadores orgânicos, os polioxometalatos são estáveis durante o 

tratamento da pasta com laccases e têm a vantagem de poderem ser reutilizados. A 

principal limitação do branqueamento de pasta usando o sistema LMS está associada ao 

facto das condições óptimas de temperatura serem diferentes para a oxidação da lenhina 

catalisada com polioxometalatos e com laccases. Normalmente, a melhor deslenhificação 

aérobica de pasta kraft de eucalipto com polioxometalatos ocorre entre 90-110º, enquanto 

que a reoxidação rápida do polioxometalato com laccase foi observada a temperaturas 

inferiores a 60ºC. 10, 14 

Assim, desenvolveu-se um processo alternativo onde a deslenhificação de pasta 

com polioxometalatos e reoxidação destes através do sistema POM-laccase seja processada 

separadamente. Isto pode ser efectuado através de um sistema de multi-estágios, no qual a 

pasta é tratada com POM a uma temperatura elevada (90-110ºC) num primeiro estágio 

seguido da reoxidação do POM com a laccase a temperaturas moderadas (30-60ºC) num 

estágio separado. 5, 10 A aplicação deste processo multi-estágios originou valores de 

deslenhificação de cerca de 50%, quando aplicado a SiW11V
V e SiW11MnIII. 10 

Recentemente desenvolveu-se um novo sistema integrado, no qual a 

deslenhificação da pasta pelo POM e a reoxidação do POM pela laccase ocorrem em 

reactores separados. Este envolve um reactor de deslenhificação que opera a temperaturas 

entre 85-90ºC à pressão atmosférica (reacção do SiW11V
V com lenhina); um bioreactor que 

contém laccase e opera a temperaturas de 45ºC à pressão atmosférica (reoxidação do 

POM); uma membrana de ultra-filtração que separa o SiW11V
V da enzima e devolve ao 
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reactor de deslenhificação. Com este sistema contínuo obtém-se 70% de deslenhificação 

com apenas 15% de perda de viscosidade. 10  

Em alternativa à via biocatalítica pode introduzir-se no sistema uma célula 

electroquímica para reoxidar os POMs. Esta não é mais que um dispositivo que permite a 

conversão de energia química em energia eléctrica através de uma reacção redox 

espontânea, que ocorre numa interface eléctrodo/solução. 29 Neste trabalho pretende-se 

testar a aplicabilidade deste sistema catalítico em que pasta kraft de Eucalyptus globulus é 

deslenhificada, tendo como intermediário um polioxometalato que oxida a lenhina e depois 

é reoxidado numa célula electroquímica.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA PASTA KRAFT 

 

As experiências realizadas foram efectuadas utilizando pasta kraft de Eucalyptus 

globulus, obtida em laboratório. Para a sua caracterização determinaram-se a humidade, 

índice kappa, viscosidade intrínseca e ácidos hexanurónicos. 

 

 

2.1.1. HUMIDADE DA PASTA   

 

O método usado na determinação da humidade foi a secagem de uma determinada 

massa de pasta a uma temperatura de 105±1ºC, até se atingir um peso constante. O valor da 

percentagem de humidade existente na pasta é obtido através da seguinte expressão: 

 

%100
sec

1% ×−=
húmidamadeiradaMassa

amadeiradaMassa
Hum                                                  (2.1) 

 

 

2.1.2. ÍNDICE KAPPA 

 

O procedimento padrão da indústria para determinar o grau de deslenhificação numa 

pasta química é a determinação do índice kappa, volume (mL) de uma solução de 

permanganato de potássio 0.1 N consumido por 1 g de pasta.  

O índice kappa foi determinado através da norma TAPPI T 236cm-85. 20 Neste 

método são utilizadas amostras de pasta rigorosamente pesadas que reagem com um 

volume conhecido de permanganato de potássio, em condições controladas, sendo a 

quantidade consumida obtida por uma contra titulação com tiossulfato de sódio. Os 

resultados estão correctos para um consumo de 50 % de permanganato adicionado.  
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Reagentes utilizados:  

Solução de permanganato de potássio (KMnO4) 0.1 N 

Solução de tiossulfato de sódio (Na2S2O3) 0.2 N 

Solução de iodeto de potássio (KI) 1.0 N 

Ácido sulfúrico (H2SO4) 4.0 N 

Solução de amido (indicador) 0.2 % 

 

Desintegram-se 1.2 g de pasta em 150 mL de água destilada, usando a varinha 

mágica. Transfere-se este preparado para um copo de 500 mL e lava-se a varinha com 

cerca de 40 mL de água. Coloca-se a solução sob agitação vigorosa e adiciona-se uma 

mistura de 25 mL de KMnO4 e 25 mL de H2SO4. Inicia-se a contagem do tempo (10 min), 

lava-se o copo que continha a mistura com cerca de 10 mL de água e adiciona-se ao meio 

reaccional. Mede-se a temperatura da reacção ao fim de 5 min e regista-se o valor. 

Ao fim de 10 min, termina-se a reacção adicionando 5 mL de KI, colocam-se umas 

gotas de indicador (solução de amido) e titula-se o I2 libertado com solução de Na2S2O3. 

Regista-se o volume gasto de solução de Na2S2O3. Efectua-se sempre um ensaio em branco 

que não contém pasta. 

O índice kappa é calculado pela seguinte expressão: 

 

[ ])25(013.01 t
w

fp
IK −+

×
=                                                                                (2.2) 

 








 −
=

1.0

)( Nab
p                                                                                                     (2.3) 

Onde: 

IK = Índice kappa 

p = Volume de permanganato de potássio 0.1 consumido no ensaio (mL) 
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f = Factor de correcção para um consumo de 50% de permanganato de potássio e que 

depende de p (Tabela A1, anexos) 

w = Massa de pasta seca (g) 

b = Volume consumido de tiossulfato de sódio para determinação do branco (mL) 

a = Volume consumido de tiossulfato de sódio para determinação da amostra (mL) 

N = Normalidade da solução de tiossulfato de sódio 

T = Temperatura do meio reaccional (ºC). 

 

 

2.1.3. VISCOSIDADE INTRÍNSECA 

 

 A viscosidade é a propriedade da celulose medida pela viscosidade duma solução 

da mesma, num solvente adequado em condições específicas e está directamente ligada ao 

grau de polimerização das moléculas de celulose, portanto à resistência das fibras. 

 Determinou-se a viscosidade intrínseca da pasta através da norma SCAN-CM 

15:85. 21 Este método permite determinar a viscosidade de pastas celulósicas solúveis 

numa solução de cobre (II) -etilenodiamina (CED) num viscosímetro capilar. 

 

Reagentes utilizados:  

Cobre(II)-etilenodiamina(CED) 1.0 M 

Cobre(II)-etilenodiamina(CED) 0.5 M 

 

Pesam-se 0.15-0.20 g de pasta moída num frasco próprio, adicionam-se 25 mL de 

água destilada, 5 fios de cobre e fecha-se o frasco. Desintegra-se a pasta, colocando o 

frasco num agitador mecânico durante cerca de 40 min. Decorrido este tempo, adicionam-

se 25 mL de solução de CED 1.0 M para ocorrer dissolução dos polissacarídeos. Completa-

se o volume do frasco com solução de CED 0.5 M, usando uma bureta, tapando sem deixar 

bolhas de ar. Regista-se o volume total adicionado e coloca-se o frasco de novo no agitador 

mecânico, durante cerca de 30 min. 
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Por fim, anota-se o tempo de escoamento de 1 mL de pasta dissolvida em CED, 

repetindo a leitura 3 vezes para cada frasco, usando um viscosímetro capilar a uma 

temperatura controlada de 25 ºC. 

De referir que devem ser efectuados pelo menos 2-3 ensaios para cada pasta. 

A viscosidade relativa da pasta é determinada pela expressão seguinte: 

 

nrel th×=η                                                                                                             (2.4) 

 

Onde: 

h = Constante do viscosímetro, obtida a partir da calibração (0.0928 s-1) 

tn = Tempo de escoamento (s). 

 

 A partir da Tabela apresentada na norma (Tabela A2, anexos), lê-se o valor do 

produto [ ] [ ]C×η , que corresponde ao valor da viscosidade relativa obtido: 

 

[ ] Crel ×= ηη                                                                                                          (2.5) 

 

Onde: 

[η] = Viscosidade intrínseca (mL/g) 

C = Concentração da pasta seca em CED (g/mL). 

 

 

2.1.4. ÁCIDOS HEXANURÓNICOS 

 

Os ácidos hexanurónicos reagem com o permanganato de potássio, influenciando o 

índice kappa. Também reagem com muitos dos reagentes usados no branqueamento da 

pasta, consumindo-os e aumentando a estabilidade de brancura das pastas. 22 

Determinaram-se os ácidos hexanurónicos através do método da hidrólise ácida, 

norma TYÖOHJE C/6 15/07/98. 22 Neste método, grupos de HexA são selectivamente 

convertidos em derivados do furano. A determinação da quantidade de HexA, presentes na 
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pasta, baseia-se na quantificação dos derivados de furano que se formam através da análise 

do espectro ultravioleta/visível.  

 

Soluções utilizadas: 

Solução tampão mãe = Tampão formato de sódio (HCOOONa) 1 M  

Solução tampão a usar = Tampão formato de sódio (HCOOONa) 10 mM  

 

Pesam-se rigorosamente 0.35 g de pasta e adicionam-se 30 mL de solução tampão 

formato de sódio 10 mM. Deixa-se a pasta a impregnar sob agitação durante uma noite. 

Coloca-se a mistura num frasco e substitui-se o ar por azoto durante cerca de 5min. 

De seguida coloca-se o frasco na estufa, com uma temperatura regulada para 110ºC, 

durante 1h e 30 min. De 15 em 15 min agita-se o frasco. 

Após a reacção, no final do tempo referido, retira-se o frasco da estufa e deixa-se 

arrefecer. Filtra-se e lava-se a pasta, recolhendo sempre o filtrado e as águas de lavagem. 

No final, dilui-se o filtrado e as águas de lavagem num balão de diluição de 200 mL. 

Deve também ser preparado um ensaio branco que não contém pasta. Lê-se então a 

absorvância a 245 nm e 480 nm (Tabela A3, anexos), através da análise do espectro 

UV/VIS. 

A quantidade de HexA existentes na pasta é determinada pela expressão: 

 

( )
m

AA
C

×

−
=

7.8
480245                                                                                                   (2.6) 

Onde: 

C = Quantidade de HexA na pasta (meq/Kg) 

A245 = Absorvância a 245 nm 

A480 = Absorvância a 480 nm 

m = Massa de pasta seca (Kg) 

8.7 mM
-1
cm

-1 = Coeficiente de absorção molar a 245 nm em relação aos HexA. 
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2.2. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO POLIOXOMETALATO 

 

2.2.1. SÍNTESE 

 

 Os procedimentos para a síntese do polioxometalato foram adaptados da literatura. 

17,  23 

 

 

2.2.1.1. K8[SiW11O39] 

 

Reagentes utilizados: 

Metasilicato de sódio (Na2SiO3) 

Tungstato de sódio (Na2WO4) 

Solução de ácido clorídrico (HCl) 4M  

Solução de cloreto de potássio (KCl) 1 M  

 

Prepara-se uma solução A, dissolvendo 11 g de metasilicato de sódio em 100 mL 

de água à temperatura ambiente e, uma solução B, dissolvendo 182 g de tungstato de sódio 

em 300 mL de água a ferver. 

Com uma bureta, adicionam-se 165 mL de solução de HCl 4 M, durante 30 min e 

com agitação vigorosa. De seguida adiciona-se, muito rapidamente, a solução A à B e, de 

seguida, adicionam-se 50 mL de solução de HCl 4 M. Neste momento deve verificar-se o 

pH desta solução, o qual deve ser 5-6. Mantém-se a solução a ferver durante uma hora e 

depois deixa-se arrefecer e filtra-se se for necessário. Em seguida, adicionam-se 150 g de 

KCl 1M com agitação magnética e recolhe-se o produto branco com um filtro de 

porosidade média. Por fim, lava-se o sólido com porções de 50 mL de solução de KCl 1 M 

e no final com 50 mL de água fria. 
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2.2.1.2. K6[SiW11V
IV
O40]x.H2O 

 

Reagentes utilizados: 

Sulfato de vanadílo pentahidratado (VOSO4.5H2O) 

Solução tampão de acetato de sódio (CH3COOH) 1 M  

Cloreto de potássio (KCl) 

 

Dissolvem-se 9.92 g de VOSO4.5H2O em 30 mL de solução tampão acetato de sódio 

1M, a pH=4.7 e coloca-se sob agitação. A esta solução adicionam-se 96 g de 

K8[SiW11O39].xH2O, demorando 10 a 20 min, à temperatura ambiente e sob agitação. De 

seguida, aquece-se esta solução a 60 ºC e adicionam-se lentamente 30 g de cloreto de 

potássio. Deixa-se a solução a agitar durante 10 min e coloca-se no frigorifico durante uma 

noite. 

No dia seguinte retira-se a solução do frigorífico e filtra-se o sólido que se formou. 

Este é recristalizado por dissolução em quantidade mínima de água (10 g para 12 mL) e 

aquecimento a 80-85 ºC. Filtra-se então a solução a quente, para excluir um sólido verde-

escuro que eventualmente se forme, tendo o cuidado de aquecer água de forma a ter o 

material de filtração quente. A solução púrpura (filtrado) coloca-se num banho de gelo por 

duas horas, sendo depois o sólido formado filtrado e seco no excicador sobre vácuo. 

 

 

2.2.1.3. [SiW11V
IV
O40],k

+
 

 

Reagentes utilizados: 

Bromo (Br2) 

 

 Esta síntese deve ser efectuada na hote em virtude de se usar Br2, um reagente 

bastante tóxico e volátil. 

Dissolvem-se 34.7 g de K6[SiW11V
IV
O40]x.H2O em 240 mL de água destilada num 

copo e coloca-se sob agitação. Adicionam-se 290 µL de Br2 liquido, rapidamente à 

temperatura ambiente. Neste momento a solução começa a mudar a sua cor púrpura para 

cor amarela ou amarelo-esverdeado. Deixa-se a agitar durante 1h e se ainda não tiver cor 
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amarela adicionam-se mais 60 µL de Br2 e deixa-se a agitar cerca de 30 min, até que todo o 

Br2 se volatilize. 

A solução final tem uma concentração de 22.5 mM/L. 

 

 

2.2.2. NÚMERO DE MOLÉCULAS DE ÁGUA NO POLIOXOMETALATO 

 

A análise termogravimétrica permite avaliar propriedades de uma substância em 

função do tempo ou da temperatura. Neste caso realizou-se a análise termogravimétrica do 

POM num termo-analisador, TGA-50 (Shmadzu), em atmosfera de ar, com uma taxa fixa 

de 10 ºC/min e uma variação de temperatura de 0 a 500 ºC.  

 A partir desta análise é possível saber a quantidade de peso perdida pela amostra de 

POM. Com este dado determina-se o número de moléculas de água e a verdadeira massa 

molecular do POM.  

 

Dados necessários: 

Mr(K6[SiW11V
IV
O40]) = 2975.833 g/mol 

Mr (H2O) = 18.015 g/mol 

QTmassaperdida = 0.03545 

 

Assim,   

[ ] )()(

)(

240116

2

OHMrxOVSiWKMr

OHMrx
QT

IVdamassaperdi ××

×
=                                           (2.7) 

 

⇔
015.18833.2975

015.18
03545.0

××
×

=
x

x
                                                                   (2.8) 

 

⇔ OHx 26=                                                                                                        (2.9) 
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2.2.3. ESPECTRO ULTRAVIOLETA/VISÍVEL 

 

A análise do espectro de absorção electrónica na região do UV/VIS foi utilizada para 

caracterizar o polioxometalato e analisar a quantidade de polioxometalato reduzido em 

cada deslenhificação. Todas as medições espectrofotométricas foram realizadas num 

espectrofotómetro Jasco V-560 UV/Vis com célula de 10 mm à temperatura ambiente. 

Fazendo uso da lei de Beer-Lambert é possível determinar o coeficiente de 

absortividade molar do POM. 

 

CbA ××= ε                                                                                                          (2.10) 

 

 

Onde: 

A = Absorvância a um determinado comprimento de onda 

ε = Coeficiente de absortividade molar (cm-1 mol-1 L) 

b = Espessura da célula que contém a amostra (cm)   

C = Concentração do composto em solução (mol L-1). 

 

 

2.2.4. VOLTAMETRIA CÍCLICA  

 

  A voltametria cíclica permitiu seleccionar o potencial a aplicar na célula 

electroquímica, através do registo dos potenciais dos picos de intensidade e das 

modificações provocadas por alteração da velocidade de varrimento no POM. 

As medidas de voltametria cíclica foram realizadas num analisador electroquímico 

BAS 100BW utilizando uma célula convencional de 3 eléctrodos. O eléctrodo de trabalho 

foi uma malha de carbono e os eléctrodos de referência e auxiliar foram Ag/AgCl (cloreto 

de prata) e Pt (platina), respectivamente. As medidas foram realizadas à temperatura 

ambiente, num intervalo de potencial de +1000 mV a 0 mV. A voltametria decorreu em 

solução de sulfato de sódio 0.5 M e a concentração de POM utilizada foi de 1 mM. A 

solução foi desgaseificada com azoto puro durante 5 min e depois foi mantida, com 
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agitação, com azoto gasoso durante a voltametria. As soluções de sulfato de sódio e POM 

tinham um pH de 5.5 e 5.7, respectivamente. 

 

 

2.2.5. ELECTRÓLISE 

 

 A electrólise da solução aquosa de K6[SiW11V
IV
O40].6H2O realizou-se num 

analisador electroquímico BAS 100BW, ao potencial de 700 mV vs. Ag/AgCl, 

seleccionado através do registo preliminar da voltametria cíclica. A electrólise decorreu em 

solução de sulfato de sódio 0.2 M e a concentração de POM utilizada foi de 3.5 mM. A 

solução foi desgaseificada com azoto puro durante 5 min e depois foi mantida, com 

agitação, com azoto gasoso durante a electrólise. Usou-se como eléctrodo de trabalho uma 

malha de carbono. Retiraram-se amostras e registaram-se os espectros de absorção 

electrónica na região do visível para os intervalos de tempo: 3, 6, 9, 12, 15, 25, 35 e 43 

min, estudo cinético. 

Através do registo da absorvância a 490 nm, para cada intervalo de tempo e, 

sabendo a concentração inicial de POM e o coeficiente absortividade molar do POM 

reduzido (ver 2.2.3), calcula-se a concentração efectiva de POM para cada intervalo de 

tempo. Consequentemente determina-se a percentagem de POM oxidado ao longo do 

tempo (Tabela A4, anexos). 

 








 −×
=

585
490ACE

C inicialred                                                                                                   (2.11) 

 

100% ×=
inicial

ox
C

C
POM                                                                                     (2.12) 

 

Sabendo o tempo de residência na célula electroquímica e o volume de solução 

existente na célula, é possível calcular o caudal volumétrico a aplicar na bomba 

peristáltica, através da expressão: 
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0υ
τ

V
=                                                                                                                 (2.13) 

 

⇔
τ

υ
V

=0                                                                                                          (2.14) 

                                           

Onde: 

τ = Tempo de residência (min-1) 

V = Volume da célula electroquímica (cm3) 

υ0 = Caudal volumétrico (cm3min-1). 

 

Uma vez determinado o caudal volumétrico, foi efectuado um estudo de ajuste de 

caudal da bomba peristáltica. O método usado foi a medição do tempo que demora a 

completar 5 mL, para um determinado valor de rotações por minuto (Tabela A5, anexos). 

 

 

2.3. DESLENHIFICAÇÃO ELECTROQUÍMICA 

 

2.3.1. ESTUDO CINÉTICO 

 

 Neste estudo cinético pretende-se deslenhificar a pasta kraft de Eucalyptus 

globulus, usando o [SiW11V
VO40]

5- como intermediário. No reactor modelo Shott Duran, 

250 mL, ocorre a oxidação da lenhina e consequentemente a redução do POM (equação 

2.15). Numa célula electroquímica ocorre a reoxidação do POM de [SiW11V
IVO40]

6- a 

[SiW11V
VO40]

5- (equação 2.16). A circulação da mistura reaccional do reactor para a célula 

electroquímica e desta última para o reactor é realizada através de uma bomba peristáltica. 

 

Lenhina + [SiW11V
VO40]

5-              Lenhina Ox  +  [SiW11V
IVO40]

6-                             (2.15) 

 

[SiW11V
IVO40]

6-              [SiW11V
VO40]

5- + e-                                                                 (2.16) 
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Reagentes utilizados: 

Polioxometalato (POM) 3.5 mM  

Sulfato de sódio (Na2SO4) 0.2 M  

 

 Pesam-se 8 g de pasta kraft e colocam-se a entumescer, em cerca de 600 mL de 

água destilada, sob agitação durante uma noite. Filtra-se a pasta e fragmenta-se 

manualmente em pequenos pedaços. Introduz-se a pasta no reactor, que se encontra ligado 

a um controlador de temperatura (térmopar) e agitação (agitador metálico de duas hélices). 

Adicionam-se à pasta 43 mL de solução de POM e 227 mL de solução de Na2SO4. De 

seguida liga-se o térmopar e o agitador metálico e, introduzem-se os tubos para circulação 

da mistura reaccional. Estes tubos estão conectados a uma bomba peristáltica. 

 Na célula electroquímica colocam-se 9,5 ml de POM e 50,5 ml de solução de 

Na2SO4, sob agitação magnética. São introduzidos os eléctrodos: 

- de trabalho, malha de carbono de elevada área de contacto; 

- de referência, Ag/AgCl; 

- auxiliar, fio de platina em solução de sulfato de sódio 0.2 M, com porous vycor frit. Estes 

eléctrodos são então ligados a um potenciostato, regulado para um potencial de 700 mV. 

Considera-se a ligação dos eléctrodos: 

- branco para eléctrodo de referência;  

- verde para a malha de carbono; 

- vermelho para eléctrodo auxiliar; 

- preto para terra.  

Liga-se a manta de aquecimento a 60ºC programados no controlador e espera-se 

que a temperatura no reactor atinja cerca de 70ºC. Neste momento programa-se a 

temperatura para 80ºC. Quando o térmopar regista este valor de temperatura, liga-se a 

bomba peristáltica, programada para 3 rot/min e o potenciostato a 700 mV. Inicia-se a 

contagem do tempo de reacção. Os tempos de reacção estudados foram: 1h, 2h, 4h, 6h e 

8h. No final da deslenhificação, filtra-se a pasta e guarda-se o filtrado para posterior 

análise do espectro de absorção electrónica na região do visível. A pasta é então lavada 

com água destilada em abundância, filtrada, espremida, fragmentada em pequenos pedaços 

e colocada a secar, à temperatura ambiente, durante cerca de 4 dias. Determinaram-se a 
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humidade, o índice kappa e a viscosidade intrínseca das pastas referentes a cada tempo de 

deslenhificação.  

As condições experimentais encontram-se esquematizadas na Figura seguinte. 

 

 

Figura 2.1 – Condições experimentais do reactor e da célula electroquímica. 

 

 

 
Figura 2.2 – Imagem do sistema usado para a deslenhificação electroquímica da pasta kraft, usando como 

intermediário o POM. 
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[1] 

 

[2] 

 

[3] 

 

[4] 

 

[5] 

 

[6] 

 

Figura 2.3 – Imagem pormenorizada do sistema usado para a deslenhificação electroquímica da pasta kraft, 

usando como intermediário o POM. Legenda: [1] Controlador; [2] Reactor e manta de aquecimento; [3] 

Agitador metálico e condensador; [4] Bomba peristáltica; [5] Célula electrolítica e placa de agitação; [6] 

Potenciostato. 

  

Para fazer o estudo cinético da deslenhificação electroquímica das pastas, 

efectuaram-se espectros do licor obtido no final de cada deslenhificação. 

Através do registo da absorvância a 490 nm, para cada deslenhificação, sabendo a 

concentração inicial de POM (considerando que cada 8 g de pasta entumescida contém 20 

mL de água) e o coeficiente de absortividade molar do POM reduzido (ver 2.2.3), calcula-

se a concentração efectiva de POM para cada deslenhificação. Desta forma consegue-se 

determinar a percentagem de POM oxidado em cada ensaio (Tabela A6, anexos). 

 








 −×
=

581
490ACE

C inicialred                                                                                                   (2.17) 

 

100% ×=
inicial

ox
C

C
POM                                                                                     (2.18) 
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2.3.2. EXTRACÇÃO ALCALINA 

 

 Com a finalidade de dissolver e remover maior quantidade de lenhina efectuou-se a 

extracção alcalina das pastas. Esta foi realizada na estufa a 70 ºC, durante 1h.  

 

Reagentes utilizados: 

Solução de hidróxido de sódio 2 g/L (NaOH) 

  

 Pesam-se 5 g de pasta e colocam-se num frasco com tampa. Adicionam-se 50 mL 

de solução de NaOH 2% e coloca-se o frasco tapado na estufa regulada para 70 ºC. Após 

20 min (rampa de aquecimento), inicia-se a contagem do tempo, 1h. Tem-se o cuidado de 

agitar os frascos de 15 em 15 min. No final da extracção alcalina, arrefece-se o frasco, 

lava-se a pasta sob vácuo, com água destilada, até se verificar pH neutro no filtrado. De 

seguida fragmenta-se a pasta em pequenos pedaços e coloca-se a secar, à temperatura 

ambiente, durante cerca de 4 dias. Foram feitas análises posteriores de humidade, índice 

kappa, viscosidade intrínseca e ácidos hexanurónicos (ver 2.1). 

 

 

2.4. BRANQUEAMENTO COM DIÓXIDO DE CLORO 

 

 Foram efectuadas experiências de branqueamento para a pasta kraft inicial e para a 

pasta deslenhificada com POM (6h). Ambos os branqueamentos foram realizados num 

banho de água destilada com temperatura controlada. A pasta foi bem misturada com o 

reagente de branqueamento, colocada em dois sacos plásticos e estes foram inseridos no 

banho durante o tempo estipulado para cada estágio. O tempo requerido para atingir a 

temperatura de operação não foi contabilizado no tempo de cada estágio de 

branqueamento. 
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Figura 2.4 – Imagem do equipamento que contem o banho de água, onde foram realizados os 

branqueamentos de pasta kraft. 

 

 

2.4.1. DESLENHIFICAÇÃO ELECTROQUÍMICA DURANTE 6 HORAS 

 

 Foram efectuadas 3 deslenhificações sucessivas de pasta kraft, durante 6 horas (ver 

2.3.1.). Este procedimento teve o objectivo de obter uma quantidade suficiente de pasta a 

ser branqueada e submetida a análise das suas propriedades físicas. 

 No final das deslenhificações, a pasta obtida foi guardada no frigorífico a fim de ser 

realizada a extracção alcalina.  

 A extracção alcalina decorreu num reactor modelo PARR 4842, a 70 ºC durante 1 h 

sem contabilizar a rampa de aquecimento. O procedimento é idêntico ao descrito em 2.3.2, 

com excepção das quantidades de pasta e solução de NaOH 2 % que foram 

respectivamente 24 g e 240 mL. 

 

 

2.4.2. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ClO2 

 

 Para determinar a carga de ClO2 a aplicar no branqueamento foi necessário 

proceder à determinação da concentração exacta do ClO2 existente no frasco. 

 

Reagentes utilizados: 

Dióxido de cloro (ClO2), concentração desconhecida 

Solução de tiossulfato de sódio (Na2S2O3) 0.2 M 

Solução de iodeto de potássio (KI) 10% 
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Ácido sulfúrico (H2SO4) 4.0 N 

Solução de amido (indicador) 0.2 % 

 

 Retiram-se 2 mL de ClO2 do frasco, com uma pipeta volumétrica e colocam-se num 

balão volumétrico de 100 mL, perfaz-se o volume com água destilada. De seguida, retiram-

se 15 mL da solução, para um erlenmeyer de 50 mL e adicionam-se 5 mL de H2SO4 4N, 5 

mL de KI 10% e umas gotas de amido. Por fim, esta solução é titulada com Na2S2O3 0.2 M 

e regista-se o volume gasto.  

 

Em equilíbrio, 

 

−− ×=× 2
32

2
3222 OSOSClOClO VCVC                                                                              (2.19) 

 

Para o valor de −2
32OS

V  obtido na titulação do ClO2 , vem: 

içãofactordilu
V

VC
C

ClO

OSOS

ClO ×
×

=
−−

2

2
32

2
32

2
                                                            (2.20) 

⇔ LmolCClO /67,050
15

1.02,0
2

=×
×

=                                                               (2.21) 

 

Para se determinar a concentração mássica de cloro activo, a partir da sua concentração 

molar, multiplica-se esta pela massa molecular do cloro, uma vez que: 

 

Cl + 1e-            Cl-                                                                                                                                                                          

 

Mr(ClO2) = 35.4 g/mol                                                                                       (2.22) 

 

22
)/( ClOClOCl MrCLgC ×=                                                                                   (2.23) 

 

⇔ LgCCl /7.235.3567.0 =×=                                                                         (2.24) 
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2.4.3. BRANQUEAMENTO DA PASTA KRAFT INICIAL 

 

No branqueamento da pasta kraft inicial foi efectuada uma sequência de 5 estágios, 

D0ED1ED2, três estágios com ClO2 (D) e duas extracções alcalinas (E) (ver 2.3.2). As 

condições a que a pasta foi submetida estão descritas na Figura seguinte: 

 

Figura 2.5 – Esquema da sequência de branqueamento e condições a que foi sujeita a pasta kraft inicial. 

 

Entre cada estágio, a pasta foi lavada com sucessivas adições de água destilada, sob 

vácuo. Em seguida foi filtrada, espremida e fragmentada em pequenos pedaços para ser 

sujeita ao estágio seguinte.  

 No final, a pasta foi colocada a secar, durante uma semana, na ausência de luz. 

 

 

2.4.4. BRANQUEAMENTO DA PASTA KRAFT DESLENHIFICADA COM POM 

 

No branqueamento da pasta deslenhificada com POM foram aplicados 4 estágios 

posteriores, D0ED1D2, três estágios com ClO2 (D) e uma extracção alcalina (E) (ver 2.3.2). 

As condições a que a pasta foi submetida estão descritas na Figura seguinte: 

 

 
Figura 2.6 – Esquema da sequência de branqueamento e condições a que foi sujeita a pasta deslenhificada 

com POM durante 6h. 
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Entre cada estágio, a pasta foi lavada com sucessivas adições de água destilada, sob 

vácuo. Em seguida foi filtrada, espremida e fragmentada em pequenos pedaços para ser 

sujeita ao estágio seguinte.  

 No final, a pasta foi colocada a secar, durante uma semana, na ausência de luz. 

 

 

2.4.5. PROPRIEDADES FÍSICAS DAS PASTAS 

 

Depois de branqueadas e secas, as pastas foram enviadas para o RAIZ – Instituto de 

Investigação da Floresta e Papel, para analisar algumas das suas propriedades ópticas e 

mecânicas. Na Tabela seguinte encontram-se descritos os ensaios físico-mecânicos 

efectuados e as normas aplicadas correspondentes. 

 

Tabela 2.1 – Ensaios físico-mecânicos e normas correspondentes. 

Propriedades Norma Aplicável Unidades Equipamento/Modelo 

Brancura ISO ISO 3688 % ISO 
Elrepho 2000 
Modelo 457.04 

Drenabilidade ISSO 5267/1 ºSR - 

Índice Tracção ISO 1924/2 N.m/g 
Alwetro TH1 
Modelo 65 F 

Índice rebentamento ISO 2758 kPa.m2/g 
Burst-O-Matic 

Modelo 04.BOM 

Índice rasgamento ISO 1974 N.m2/g 
Elmendorf 
Modelo 125 

Scott (ligações internas) TAPPI method 403 J/m2 - 
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO POLIOXOMETALATO   

 

3.1.1. NÚMERO DE MOLÉCULAS DE ÁGUA NO POLIOXOMETALATO 

 

Para determinar o número de moléculas de água do polioxometalato utilizado 

nas deslenhificações, realizou-se uma análise termogravimétrica de uma amostra de 

POM. A Figura 3.1 mostra a curva de decomposição do POM, em atmosfera de ar e 

uma variação de temperatura de 0 a 500ºC. Pela análise da Figura observa-se que o 

POM é estável até uma temperatura de cerca de 145ºC e acima deste valor de 

temperatura ocorre a sua decomposição, traduzindo-se numa rápida perda de massa, no 

valor de 3.545%. 

Através do valor da quantidade de massa perdida pela amostra de POM em 

questão e sabendo a massa molecular da água e do POM, determinou-se o número de 

águas existentes no POM sintetizado (ver 2.2.2), 6 águas. Assim, a fórmula química do 

POM é K6[SiW11V
IVO40].6H2O. 
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Figura 3.1 – Análise termogravimétrica do K6[SiW11V

IVO40].6H2O. 
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 3.1.2. ESPECTRO UV/VIS  

 

Com o objectivo de determinar a pureza do polioxometalato sintetizado e o 

coeficiente de absortividade molar, ε, efectuou-se um espectro de absorção electrónica 

da solução de POM na região do visível. A Figura 3.2 evidencia uma banda com um 

máximo de absorção a cerca de 490 nm, o que é característico deste tipo de POM, 

concluindo-se portanto que o composto se encontra puro. 

Foi registado o valor da absorvância a 492 nm, valor correspondente ao pico 

mais elevado da curva, com o intuito de determinar o coeficiente de absortividade 

molar, ε.  

 

[POM] =1.9853×10-3 mol dm-3 

b =1 cm 

A(492nm) =1.222 

 

Então: 

CbA ××= ε                                                                                                     (3.1) 

 

⇔ 3109853.11222.1 −×××= ε                                                                         (3.2) 

 

⇔ 311616 dmmolcm −−=ε                                                                                (3.3) 
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        Figura 3.2 – Espectro de UV-Vis da solução POM

 

antes do branqueamento. 
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3.1.3. VOLTAMETRIA CÍCLICA 

  

 Foi necessário determinar o potencial a aplicar na electrólise e na célula 

electroquímica. Para tal, efectuou-se uma análise de voltametria cíclica em condições 

idênticas às que iriam ser utilizadas nas experiências de deslenhificação da pasta. 

Através dos resultados apresentados na Figura 3.3, verifica-se que o par VV/IV
 
no 

[SiW11V
IVO40] é electroquimicamente reversível, apresentando um E=+0.70 V (NHE) 

(Epa=+0.73 V, Epc=0.66 V, ∆Ep=0.07). 

Uma vez que o potencial de oxidação do vanádio não é elevado, 0.7 V e que 

existe uma elevada reversibilidade entre as formas oxidada e reduzida do POM, não será 

difícil a reoxidação do POM de [SiW11V
IVO40]

6- a [SiW11V
VO40]

5- na célula 

electroquímica. 
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Figura 3.3 – Voltametria cíclica dos POMs [SiW11V
VO40]

5- e [SiW11V
IVO40]

6, a uma velocidade 

varrimento de 10 mV/s (dados apresentados relativamente ao eléctrodo de referência, AgCl, 

0.197V). 

 

 

3.1.4. ELECTRÓLISE 

 

 A electrólise do POM sintetizado foi efectuada com o intuito de prever o tempo 

de residência da reoxidação. Foi realizada a um potencial de 700 mV, determinado 

através da voltametria cíclica e decorreu em solução de sulfato de sódio 0.2 M com uma 

concentração de POM de 3.5 mM. 
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Na Figura 3.4 mostram-se os espectros de absorção electrónica na região do 

visível, para intervalos de tempo de 3 e 5 min.  
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Figura 3.4 – Espectros de absorção electrónica UV/VIS das amostras recolhidas na electrólise, 

para os intervalos de tempo: 3, 6, 9, 12, 15, 25, 35 e 43 min. 

 

A partir deste registo foi possível determinar a percentagem de POM oxidado 

em função do tempo (Tabela A5, anexos), ou seja, foi efectuado um estudo cinético. A 

Figura 3.5 mostra a evolução da oxidação do POM ao longo do tempo da reacção. 

Verifica-se que, ao fim de 10 min, tem-se já 74 % de POM oxidado e a cinética de 

oxidação neste intervalo de tempo é de ordem 0. Ao fim de 20 min temos 95 % de POM 

oxidado, sendo de 98.5 % ao fim de 30 min.  
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Figura 3.5 – Cinética da oxidação electroquímica de K6[SiW11V

IVO40] em solução aquosa. 
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3.2. DESLENHIFICAÇÃO ELECTROQUÍMICA 

 

 No processo de deslenhificação pretende-se remover a lenhina residual, 

reduzindo o índice kappa com uma diminuição mínima da viscosidade. O índice kappa 

é um parâmetro que estima a quantidade de compostos insaturáveis oxidáveis de 

permanganato de potássio na pasta, principalmente a lenhina residual e os ácidos 

hexanurónicos. A viscosidade intrínseca é um índice relacionado com o grau de 

polimerização dos polissacarídeos, ou seja, a degradação dos mesmos. A análise destes 

dois parâmetros determina a selectividade do processo de deslenhificação. 

Com base nos resultados obtidos na electrólise sugere-se um tempo de residência 

de cerca de 30 min para a célula electroquímica e, consequentemente, um caudal 

volumétrico de 2 cm3min-1, correspondente a cerca de 3 rotações por minuto da bomba 

peristaltica. O tempo de residência no reactor foi de aproximadamente 100 min. 

 Na Tabela 3.1 são visíveis os resultados obtidos quer para a pasta kraft inicial 

quer para as pastas deslenhificadas nos vários tempos definidos.  

 

  Tabela 3.1 – Parâmetros que caracterizam as pastas kraft. 

Tempo 
reacção 

IK IK’ [η] (mL/g) 
HexA 

(meq/Kg) 
Grau 

Deslenhificação (%) 
% viscosidade 

perdida 

Kraft 20.1 17.9 1150 30.1 - - 
1h 14.1 12.3 1135 24.1 31.3 1.3 

2h 13.8 12.2 1120 21.9 32.1 2.6 

4h 12.3 11.2 1105 16.4 37.8 3.9 

6h 11.2 10.2 1105 12.8 43.0 3.9 

8h 11.1 10.1 1100 12.8 43.8 4.3 

* IK’ corresponde ao índice kappa corrigido com os ácidos hexanurónicos. 

   Grau de deslinhificação estimado pelo abaixamento do índice kappa. 

   A consistência das pastas kraft foi de 3%. 

 

Os resultados obtidos permitem verificar que o sistema desenvolvido para a 

deslinhificação foi bastante selectivo, uma vez que se observa uma redução da 

viscosidade inferior a 5 %. A perda de viscosidade não é desejável no processo de 

fabricação de pasta, dado que provoca alterações nas propriedades mecânicas da pasta 

branqueada. 

A determinação dos ácidos hexanurónicos é importante para corrigir o índice 

kappa das pastas. Os resíduos de ácidos hexanurónicos derivam do ácido 4-O-
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metilglucurónico formado a partir da xilana durante o processo de produção de pasta e 

podem contribuir em cerca de 3-4 unidades do total do índice kappa da pasta kraft de 

Eucalyptus globulus. 8 Assim, representou-se a curva % HexA presente na pasta vs 

tempo de deslenhificação, Figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Percentagem de HexA presentes na pasta no final de cada deslenhificação. 

 

 Através da Tabela 3.1 e do gráfico descrito na Figura 3.6, verifica-se que a 

percentagem de ácidos hexanurónicos presentes na pasta vai decrescendo ao longo do 

tempo de deslenhificação. Por outro lado, não ocorre abaixamento do valor do índice 

kappa e dos ácidos hexanurónicos nas deslenhificações 6h e 8h, o que remete para o 

facto de não haver vantagem em efectuar a deslenhificação durante 8 horas. 

Na Tabela 3.1, é também visível que a deslinhificação se restringe a valores 

máximos de cerca de 44 %. A partir dos valores obtidos para o índice kappa corrigido, é 

possível traçar a curva que traduz a percentagem de lenhina presente nas pastas no final 

de cada deslenhificação, ao longo do tempo, Figura 3.7. Verifica-se que, na primeira 

deslenhificação (1h), ocorre uma descida acentuada da percentagem de lenhina residual 

presente na pasta. No entanto, nas deslenhificações seguintes, a percentagem de lenhina 

residual removida é mínima. De notar ainda que as deslenhificações efectuadas durante 

6 horas e 8 horas apresentam valores aproximadamente constantes do grau de 

deslenhificação, o que vem confirmar o facto de que a deslenhificação 8h efectuada não 

é vantajosa. 
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Figura 3.7 – Percentagem de lenhina presente na pasta no final de cada deslenhificação. 

 

 

 No final das deslenhificações electroquímicas foi efectuada a medição do pH de 

cada licor obtido. A Tabela 3.2 apresenta os valores de pH, incluindo a solução de 

POM. 

 

Tabela 3.2 – Valores do pH da solução de POM e dos licores obtidos no final de cada deslenhificação. 

 POM (3.5 mM) Licor 1h Licor 2h Licor 4h Licor 6h Licor 8h 
pH 4.0 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1 

 

 Como se pode verificar, a solução de POM bem como os licores obtidos no final 

de cada deslenhificação apresentam valores de pH inferiores a 4.5. Abaixo deste valor 

ocorrem reacções de condensação da lenhina que contribuem significativamente para a 

diminuição da reactividade da mesma, diminuindo consequentemente a reacção 

oxidativa da lenhina com o polioxometalato. 

Efectuaram-se os espectros de absorção respectivos a cada licor obtido no final 

das deslenhificações, Figura 3.8. A banda característica do POM utilizado apresenta um 

máximo de absorção a 490 nm permitindo calcular a percentagem deste POM que 

permanece no estado oxidado no final de cada ensaio (2.3.1), Figura 3.9. Pela análise 

das Figuras 3.8 e 3.9 verifica-se que a deslenhificação mais eficiente, onde se observa 

menor % de POM oxidado presente no licor, foi a realizada durante 1h, facto já 

comprovado anteriormente através dos valores da % de lenhina residual presente nas 

pastas. Por outro lado, a curva representada na Figura 3.9 evidencia que as condições de 

reacção da deslenhificação durante 4 horas falharam, uma vez que o ponto 
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correspondente se distancia de forma clara dos pontos restantes, isto é a deslenhificação 

4h apresenta menor percentagem de POM oxidado que a deslenhificação 2h.   
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Figura 3.8 – Espectros de UV-Vis das soluções obtidas após deslenhificação com POM, para os 

tempos de reacção: 1h, 2h, 3h, 4h, 6h e 8h.
  

 

 

 
Figura 3.9 – Cinética da deslenhificação electroquímica da solução de POM obtida no final da 

deslenhificação.
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3.3. BRANQUEAMENTO COM DIÓXIDO DE CLORO 

 

 A deslenhificação da pasta kraft com polioxometalato tem como objectivo 

conseguir poupar o ClO2 nos estágios de branqueamento. Deste modo, efectuaram-se 

branqueamentos com ClO2 das pastas kraft inicial e deslenhificada com POM durante 6 

horas, como termo de comparação. Escolheu-se a pasta deslenhificada com POM 

durante 6 horas uma vez que esta apresentou os melhores resultados. Foram realizadas 3 

deslenhificações de 6h para se obter uma quantidade de pasta suficiente para o 

branqueamento e para os testes das suas propriedades mecânicas. As pastas obtidas 

foram misturadas, submetidas a extracção alcalina e finalmente secas. Na Tabela 

seguinte apresentam-se os valores do índice kappa e viscosidade obtidos. 

 

Tabela 3.3 – Valores do índice kappa e viscosidade intrínseca das pastas deslenhificadas com POM 

durante 6 horas. 

 Pasta kraft Pasta deslenhificada com POM (6 h) 
IK 20.1 11.5 
[η] (mL/g) 1150 1050 

 

 Como se pode verificar pela Tabela 3.3, os valores do IK e [η] obtidos nestas 3 

deslenhificações sucessivas de 6h vieram confirmar os resultados obtidos na 

deslenhificação de 6h efectuada aquando do estudo cinético. 

O passo seguinte deste trabalho foi branquear a pasta kraft inicial e a pasta 

obtida a partir das 3 deslenhificações 6h. As sequências aplicadas nos branqueamentos 

foram D0ED1ED2 e POMD0ED1D2, respectivamente. As Tabelas 3.4 e 3.5 resumem as 

condições de branqueamento aplicadas. 

 

Tabela 3.4 – Condições de branqueamento da pasta kraft inicial. 

 D0 (30 min, 50ºC) E (1h,70ºC) D1 (2.5h,70ºC) E (1h,70ºC) D2 (2h, 70ºC) 
ClO2 3% - 2% - 2% 
NaOH - 2% - 2% - 
 

Tabela 3.5 – Condições de branqueamento da pasta deslenhificada com POM 6h. 

 POM (6h, 90ºC) D0 (1h, 50ºC) E (1h,70ºC) D1 (2.5h,70ºC) D2 (2h, 70ºC) 
ClO2 - 2% - 1% 1.5% 
NaOH - - 2% - - 
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No final dos branqueamentos determinou-se a viscosidade intrínseca das pastas 

e a brancura das mesmas (RAIZ). Estes resultados encontram-se descritos na Tabela 

3.6. Conseguiu-se 89 % de brancura ISO para ambas as pastas, com uma poupança de 

36 % de ClO2. 

 

Tabela 3.6 – Viscosidade intrínseca e brancura das pastas kraft branqueadas. 

Propriedades D0ED1ED2 POMD0ED1D2 
[η] (mL/g) 1060 1025 
Brancura (%) 89 89 

 

 

 

3.3.1. PROPRIEDADES FÍSICAS DAS PASTAS              

 

Ambas as pastas branqueadas foram analisadas no RAIZ – Instituto de 

Investigação da Floresta e Papel, a fim de determinar e comparar as suas propriedades 

físicas e mecânicas. Os resultados obtidos encontram-se descritos na Tabela seguinte. 

 

Tabela 3.7 – Comparação dos ensaios físico-mecânicos de pastas não refinadas (65 g/m2, 89 % ISO), 

branqueadas respectivamente pelas sequências D0ED1ED2 e POMD0ED1D2. 

Propriedades D0ED1ED2 POMD0ED1D2 
Tracção (N.m/g) 30.5 31.7 
Rebentamento (kPa.m2/g) 1.28 1.34 
Rasgamento (mN.m2/g) 4.0 3.8 
Ligações Internas, Scott test (J/m2) 98 92 
Drenabilidade ºSR 18 18 

 

 

 Observando os valores obtidos nos ensaios físico-mecânicos, pode afirmar-se 

que a pasta deslenhificada com POM poupando 36 % de ClO2 apresenta as mesmas 

qualidades que a pasta kraft de referência branqueada com 100 % de ClO2. Apesar de se 

verificarem ligeiras diferenças nos valores apresentados para cada ensaio mecânico, 

estas não são consideráveis tendo em conta que existe um erro de 5-10% em cada 

determinação. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Com este estudo pretendeu-se desenvolver a aplicabilidade de um sistema de 

deslenhificação electroquímica de pasta kraft de Eucalyptus globulus na presença de um 

polioxometalato, neste caso o [SiW11V
VO40]

5-. O sistema mostrou-se bastante selectivo, 

na medida em que se registou uma redução do índice kappa de cerca de 7 unidades e 

uma perda de viscosidade inferior a 5 % num único estágio de deslenhificação a uma 

temperatura de 90 ºC. No entanto, o grau de deslenhificação obtido foi mais baixo que o 

esperado, 44 %, tendo em conta que já se conseguiram obter valores de cerca de 70 % 

de deslenhificação com outros sistemas alternativos de branqueamento actualmente em 

estudo. Uma possível causa para estes resultados, foi o facto de não ter havido um 

controlo de pH rigoroso antes e durante os estágios de deslenhificação. O registo de pH 

no final de cada estágio foi inferior a 4.5, o que provavelmente conduziu a uma menor 

reactividade da lenhina, devido a reacções de condensação da mesma. Por outro lado, o 

caudal volumétrico aplicado foi reduzido, 2 cm3min-1, tornando-se inferior no trajecto 

reactor→célula electroquímica devido a uma consistência de pasta elevada (3 %) em 

relação ao filtro existente no tubo onde circula o licor. 

A deslenhificação electroquímica mais eficiente foi obtida num estágio de 1 

hora, para o qual se registou uma remoção de lenhina residual mais acentuada. Nos 

estágios seguintes de 2h, 4h, 6h, 8h a remoção de lenhina residual foi mais reduzida. O 

licor obtido no final da deslenhificação 4h, apresentou menor percentagem de 

polioxometalato oxidado que a deslenhificação 2h, o que remete para o facto de que o 

sistema não funcionou tão bem neste estágio de deslenhificação. 

A deslenhificação electroquímica com polioxometalato num estágio de 6 horas é 

a melhor opção, apresentando um índice kappa de 10.2, uma perda de viscosidade 

intrínseca de 3.9 % e atingindo um grau de deslenhificação de 43 %. 

A voltametria cíclica e electrólise são passos importantes na caracterização do 

polioxometalato, uma vez que permitiram determinar o potencial a aplicar na célula 

electroquímica, determinar o tempo de residência da reacção de reoxidação e 

consequentemente decidir o caudal volumétrico aplicado na bomba peristáltica, 

respectivamente. 

Efectuaram-se branqueamentos com dióxido de cloro das pastas inicial e 

deslenhificada com POM 6h, com o objectivo de conseguir com este sistema uma 
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poupança de 50 % de dióxido de cloro. No entanto apenas se reduziu o dióxido de cloro 

em 36 %, relativamente a uma brancura 89 % ISO. Os valores obtidos das propriedades 

físicas e mecânicas das pastas branqueadas foram idênticos, o que significa que a pasta 

kraft deslenhificada com POM apresenta a mesma qualidade que as pastas branqueadas 

pelo método convencional. 

A reactividade da lenhina e a sua selectividade de oxidação em materiais 

lenhocelulósicos são os problemas científicos básicos na área de pasta, química e 

tecnologia de branqueamento. Assim, apesar de considerar que o sistema de 

deslenhificação electroquímica aqui estudado não apresenta os melhores resultados na 

remoção da lenhina residual, este processo de deslenhificação de pasta kraft continua a 

ser uma ferramenta alternativa no conceito de novas tecnologias de branqueamento. A 

resolução de problemas eminentes deverá ser um dos objectivos de pesquisa futura, a 

fim de optimizar as condições de operação. Torna-se, por isso, importante desenvolver 

novas possibilidades de melhoramento das condições operatórias neste sistema, tais 

como: o uso de pastas industriais, um controlo eficiente da temperatura e do pH da 

reacção durante o tempo de deslenhificação, a aplicação de um caudal superior, 

preferencialmente gradual, garantindo maior rapidez na reoxidação do polioxometalato, 

e conseguir maior eficiência de agitação através do uso de um reactor com uma 

dimensão superior, por exemplo, 1 L. 
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Anexos 
 
 
A.1. CARACTERIZAÇÃO DA PASTA KRAFT 
 
 
A.1.1. ÍNDICE KAPPA 
 
Tabela A1 – Factores f para corrigir as percentagens de permanganato de potássio consumido 

20
. 

 

f + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 0.958 0.960 0.962 0.964 0.966 0.968 0.970 0.973 0.975 0.997 

40 0.979 0.981 0.983 0.985 0.987 0.989 0.991 0.994 0.996 0.998 

50 1.000 1.002 1.004 1.006 1.099 1.011 1.013 1.015 1.017 1.019 

60 1.002 1.024 1.026 1.028 1.030 1.033 1.035 1.037 1.039 1.042 

70 1.004          

 

 

 

A.1.2. VISCOSIDADE INTRÍNSECA 
 
Tabela A2 – Valores do produto [η]C para diferentes valores de ηrel  

21
. 

 

 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
1.0 0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.049 0.059 0.069 0.078 0.088 

1.1 0.097 0.107 0.116 0.125 0.134 0.144 0.153 0.162 0.171 0.180 

1.2 0.189 0.198 0.207 0.216 0.224 0.233 0.242 0.250 0.259 0.268 

1.3 0.276 0.285 0.293 0.302 0.310 0.318 0.326 0.335 0.343 0.351 

1.4 0.359 0.367 0.375 0.383 0.391 0.399 0.407 0.415 0.423 0.431 

1.5 0.438 0.446 0.454 0.462 0.469 0.477 0.484 0.492 0.499 0.507 

1.6 0.514 0.522 0.529 0.537 0.544 0.551 0.558 0.566 0.573 0.580 

1.7 0.587 0.594 0.601 0.608 0.615 0.622 0.629 0.636 0.643 0.650 

1.8 0.657 0.664 0.671 0.678 0.684 0.691 0.698 0.705 0.711 0.718 

1.9 0.725 0.731 0.738 0.744 0.751 0.757 0.764 0.770 0.777 0.783 

           

2.0 0.790 0.796 0.802 0.809 0.815 0.821 0.827 0.834 0.840 0.846 

2.1 0.852 0.858 0.865 0.871 0.877 0.883 0.889 0.895 0.901 0.907 

2.2 0.913 0.919 0.925 0.931 0.937 0.943 0.949 0.954 0.960 0.966 

2.3 0.972 0.978 0.983 0.989 0.995 1.001 1.006 1.012 1.018 1.023 

2.4 1.029 1.035 1.040 1.046 1.051 1.057 1.062 1.068 1.073 1.079 

2.5 1.084 1.090 1.095 1.101 1.106 1.111 1.117 1.122 1.127 1.133 

2.6 1.138 1.143 1.149 1.154 1.159 1.164 1.170 1.175 1.180 1.185 

2.7 1.190 1.196 1.201 1.206 1.211 1.216 1.221 1.226 1.231 1.236 

2.8 1.241 1.246 1.251 1.256 1.261 1.266 1.271 1.276 1.281 1.286 

2.9 1.291 1.296 1.301 1.306 1.310 1.316 1.320 1.325 1.330 1.335 

           

3.0 1.339 1.344 1.349 1.354 1.358 1.363 1.368 1.373 1.377 1.382 

3.1 1.387 1.391 1.396 1.401 1.405 1.410 1.414 1.419 1.424 1.428 
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3.2 1.433 1.437 1.442 1.446 1.451 1.455 1.460 1.464 1.469 1.473 

3.3 1.478 1.482 1.487 1.491 1.496 1.500 1.504 1.509 1.513 1.517 

3.4 1.522 1.526 1.531 1.535 1.539 1.544 1.548 1.552 1.556 1.561 

3.5 1.565 1.569 1.573 1.578 1.582 1.586 1.590 1.595 1.599 1.603 

3.6 1.607 1.611 1.615 1.620 1.624 1.628 1.632 1.636 1.640 1.644 

3.7 1.648 1.653 1.657 1.661 1.665 1.669 1.673 1.677 1.681 1.685 

3.8 1.689 1.693 1.697 1.701 1.705 1.709 1.713 1.717 1.721 1.725 

3.9 1.729 1.732 1.736 1.740 1.744 1.748 1.752 1.756 1.760 1.764 

           

4.0 1.767 1.771 1.775 1.779 1.783 1.787 1.790 1.794 1.798 1.802 

4.1 1.806 1.809 1.813 1.817 1.821 1.824 1.828 1.832 1.836 1.839 

4.2 1.843 1.847 1.851 1.854 1.858 1.862 1.865 1.869 1.873 1.876 

4.3 1.880 1.884 1.887 1.891 1.894 1.898 1.902 1.905 1.909 1.912 

4.4 1.916 1.920 1.923 1.927 1.930 1.934 1.937 1.941 1.944 1.948 

4.5 1.952 1.955 1.959 1.962 1.966 1.969 1.973 1.976 1.979 1.983 

4.6 1.986 1.990 1.993 1.997 2.000 2.004 2.007 2.010 2.014 2.017 

4.7 2.021 2.024 2.028 2.031 2.034 2.038 2.041 2.044 2.048 2.051 

4.8 2.054 2.058 2.061 2.064 2.068 2.071 2.074 2.078 2.081 2.084 

4.9 2.088 2.091 2.094 2.098 2.101 2.104 2.107 2.111 2.114 2.117 

5.0 2.120 2.124 2.127 2.130 2.133 2.137 2.140 2.143 2.146 2.149 

5.1 2.153 2.156 2.159 2.162 2.165 2.168 2.172 2.175 2.178 2.181 

5.2 2.184 2.187 2.191 2.194 2.197 2.200 2.203 2.206 2.209 2.212 

5.3 2.215 2.219 2.222 2.225 2.228 2.231 2.234 2.237 2.240 2.243 

5.4 2.246 2.249 2.252 2.255 2.258 2.261 2.264 2.267 2.270 2.273 

5.5 2.276 2.280 2.283 2.286 2.288 2.291 2.294 2.297 2.300 2.303 

5.6 2.306 2.309 2.312 2.315 2.318 2.321 2.324 2.327 2.330 2.333 

5.7 2.336 2.339 2.342 2.345 2.347 2.350 2.353 2.356 2.359 2.362 

5.8 2.365 2.368 2.371 2.374 2.376 2.379 2.382 2.385 2.388 2.391 

5.9 2.394 2.396 2.399 2.402 2.405 2.408 2.411 2.413 2.416 2.419 

           

6.0 2.422 2.425 2.427 2.430 2.433 2.436 2.439 2.441 2.444 2.447 

6.1 2.450 2.452 2.455 2.458 2.461 2.463 2.466 2.469 2.472 2.475 

6.2 2.477 2.480 2.483 2.485 2.488 2.491 2.494 2.496 2.499 2.502 

6.3 2.504 2.507 2.510 2.512 2.515 2.518 2.521 2.523 2.526 2.529 

6.4 2.531 2.534 2.537 2.539 2.542 2.545 2.547 2.550 2.552 2.555 

6.5 2.558 2.560 2.563 2.566 2.568 2.571 2.573 2.576 2.579 2.581 

6.6 2.584 2.587 2.589 2.592 2.594 2.597 2.599 2.602 2.605 2.607 

6.7 2.610 2.612 2.615 2.617 2.620 2.623 2.625 2.628 2.630 2.633 

6.8 2.635 2.638 2.640 2.643 2.645 2.648 2.651 2.653 2.656 2.659 

6.9 2.661 2.663 2.666 2.668 2.671 2.673 2.676 2.678 2.681 2.683 

           

7.0 2.686 2.688 2.690 2.693 2.695 2.698 2.700 2.703 2.705 2.708 

7.1 2.710 2.713 2.715 2.718 2.720 2.722 2.725 2.727 2.730 2.732 

7.2 2.735 2.737 2.739 2.742 2.744 2.747 2.749 2.752 2.754 2.756 

7.3 2.758 2.761 2.764 2.766 2.768 2.771 2.773 2.775 2.778 2.780 

7.4 2.783 2.785 2.787 2.790 2.792 2.794 2.797 2.799 2.801 2.804 

7.5 2.806 2.809 2.811 2.813 2.816 2.818 2.820 2.823 2.825 2.827 

7.6 2.829 2.832 2.834 2.836 2.839 2.841 2.843 2.846 2.848 2.850 
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7.7 2.853 2.855 2.857 2.859 2.862 2.864 2.866 2.869 2.871 2.873 

7.8 2.875 2.878 2.880 2.882 2.885 2.887 2.889 2.891 2.894 2.896 

7.9 2.898 2.900 2.903 2.905 2.907 2.909 2.911 2.914 2.916 2.918 

           

8.0 2.920 2.923 2.925 2.927 2.929 2.932 2.934 2.936 2.938 2.940 

8.1 2.943 2.945 2.947 2.949 2.951 2.954 2.956 2.958 2.960 2.962 

8.2 2.964 2.967 2.969 2,971 2.973 2.975 2.978 2.980 2.982 2.984 

8.3 2.986 2.988 2.991 2.993 2.995 2.997 2.999 3.001 3.003 3.006 

8.4 3.008 3.010 3.012 3.014 3.016 3.018 3.020 3.023 3.025 3.027 

8.5 3.029 3.031 3.033 3.035 3.037 3.040 3.042 3.044 3.046 3.048 

8.6 3.050 3.052 3.054 3.056 3.058 3.061 3.063 3.065 3.067 3.069 

8.7 3.071 3.073 3.075 3.077 3.079 3.081 3.083 3.085 3.087 3.090 

8.8 3.092 3.094 3.096 3.098 3.100 3.102 3.104 3.106 3.108 3.110 

8.9 3.112 3.114 3.116 3.118 3.120 3.122 3.124 3.126 3.128 3.130 

           

9.0 3.132 3.134 3.136 3.138 3.340 3.142 3.144 3.147 3.149 3.151 

9.1 3.153 3.155 3.157 3.159 3.161 3.163 3.165 3.166 3.168 3.170 

9.2 3.172 3.174 3.176 3.178 3.180 3.182 3.184 3.186 3.188 3.190 

9.3 3.192 3.194 3.196 3.198 3.200 3.202 3.204 3.206 3.208 3.210 

9.4 3.212 3.214 3.216 3.218 3.220 3.222 3.223 3.225 3.227 3.229 

9.5 3.231 3.2233 3.235 3.237 3.239 3.241 3.242 3.245 3.247 3.249 

9.6 3.250 3.252 3.254 3.256 3.258 3.260 3.262 3.264 3.266 3.268 

9.7 3.270 3.271 3.273 3.275 3.277 3.279 3.281 3.283 3.285 3.887 

9.8 3.288 3.290 3.292 3.294 3.296 3.298 3.300 3.302 3.303 3.305 

9.9 3.307 3.309 3.311 3.313 3.315 3.316 3.318 3.320 3.322 3.324 

           

 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
10 3.326 3.344 3.363 3.381 3.399 3.416 3.434 3.452 3.469 3.487 

11 3.504 3.521 3.538 3.554 3.571 3.588 3.604 3.620 3.636 3.653 

12 3.669 3.684 3.700 3.716 3.731 3.747 3.762 3.777 3.792 3.807 

13 3.822 3.837 3.852 3.866 3.881 3.895 3.910 3.924 3.938 3.952 

14 3.966 3.980 3.994 4.008 4.021 4.035 4.048 4.062 4.075 4.088 

15 4.101 4.115 4.128 4.141 4.153 4.166 4.179 4.192 4.204 4.217 

16 4.229 4.242 4.254 4.266 4.279 4.291 4.303 4.315 4.327 4.339 

17 4.351 4.362 4.374 4.386 4.397 4.409 4.420 4.432 4.443 4.455 

18 4.466 4.477 4.488 4.499 4.510 4.521 4.532 4.543 4.554 4.565 

19 4.576 4.586 4.597 4.608 4.618 4.629 4.639 4.650 4.660 4.670 
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A.1.3. ÀCIDOS HEXANURÓNICOS 
 
Tabela A3 – Valores referentes às leituras da absorvância a 245 e 480 nm, para determinação dos ácidos 

hexanurónicos de todas as pastas. 

 

Tempo reacção mpasta seca (g) mpasta (1 L) Abs245 * Abs480 * C (meq/Kg) 
Pasta kraft 0.3284 1.6462 0.43297 0.00276 30.1 

1h 0.3185 1.5927 0.33396 -0.00043 24.1 

2h 0.3187 1.5933 0.30107 -0.00266 21.9 

4h 0.3249 1.6245 0.22799 -0.00321 16.4 

6h 0.3170 1.5852 0.17355 -0.00293 12.8 

8h 0.3167 1.5836 0.17355 -0.00293 12.8 
* Os valores apresentados são uma média de 3 leituras da absorvância. 
 
 
 
 
A.2. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO POLIOXOMETALATO 
 
A.2.1. ELECTRÓLISE 
 
Tabela A4 – Valores necessários ao estudo cinético da oxidação electroquímica de K6[SiW11V

IV
O40] em 

solução aquosa. 

 

Tempo (min) A (490 nm) Cox (M) % POM oxidado 
2 2.054 0.001 18.2 

4 1.729 0.001 32.1 

6 1.385 0.002 46.8 

8 1.057 0.002 60.8 

10 0.806 0.003 71.6 

15 0.414 0.004 88.3 

20 0.263 0.004 94.7 

25 0.197 0.004 97.6 

30 0.178 0.004 98.4 

 
 
 
Tabela A5 – Valores referentes à determinação das rotações por minuto e caudal volumétrico respectivo. 
 

Rot/min Tempo para completar 5mL (min) υ0 (cm
3min-1) 

4 2,01 2,49 

6 1,30 3,85 

8 1,16 4,31 

10 1,10 4,54 
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A.3. DESLENHIFICAÇÃO ELECTROQUÍMICA 
 
 
A.3.1 ESTUDO CINÉTICO 

 
Tabela A6 – Valores necessários ao estudo cinético da deslenhificação electroquímica da solução de POM 

obtida no final da deslenhificação. 
 

Tempo (min) A (490 nm) Cox (M) % POM oxidado 
1 1.8495 0.0002 5.6 

2 1.6817 0.0005 14.7 

4 1.7329 0.0004 12.0 

6 1.6070 0.0006 18.8 

8 1.4922 0.0008 25.0 
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