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resumo 

 

 

A pasta solúvel é um tipo de pasta celulósica de elevada pureza (90 a 98 
%) utilizada no fabrico de vários derivados como a viscose, acetatos, nitratos e 
éteres de celulose. A crescente procura por produtos de origem natural, 
renováveis e biodegradáveis aliada à escassez, e subsequente subida de preço, 
de matérias competidoras como o algodão e os combustíveis fósseis faz da pasta 
solúvel uma alternativa cada vez mais atrativa. A CAIMA – Indústria de Celulose 
S.A. em resposta a esta tendência de mercado decidiu especializar-se e desde 
2015 é única em Portugal na produção de pasta solúvel, através do processo ao 
sulfito com branqueamento TCF (Totally Chlorine Free) para o mercado com foco 
especial no fabrico de viscose. 

Dois dos parâmetros de qualidade mais importantes da pasta com este 
destino são o teor de cinzas e cálcio uma vez que originam problemas de 
incrustações a jusante do processo devido à natureza dos equipamentos 
utilizados. Assim, este será o objeto de estudo deste trabalho. 

A lavagem ácida pode ser utilizada na remoção de cinzas e cálcio e 
atualmente esta é realizada no último andar de lavagem antes do branqueamento 
com as condições processuais 𝑝𝐻=1,9, 𝑇=50 °C e 𝜏=5 min. A CAIMA pretende 
otimizar e remodelar o processo de lavagem ácida e para isso foram analisados 
experimentalmente os efeitos de lavagens ácidas com diferentes condições 
processuais na pasta retirada da prensa DPA-921. Desde modo variou-se o 
tempo de residência, 𝜏, de 0 a 120 minutos, o 𝑝𝐻 de 1,5 a 3,0 e a temperatura, 𝑇, 
de 50 a 90 °C. 

Concluiu-se que, dependendo do objetivo primário, as condições ótimas de 
operação variam. Se o objetivo for minimizar o teor em cinzas, pode-se tanto 
diminuir o 𝑝𝐻 para 1,5 (mantendo 𝜏 e 𝑇 a 60 min e 50 °C) como aumentar a 

temperatura para 70 °C (mantendo 𝑝𝐻 e 𝜏 a 2,0 e 60 min respetivamente). Por 
outro lado, se se pretender minimizar o teor de cálcio a maneira mais eficaz é 
diminuir o 𝑝𝐻 para 1,5 (mantendo 𝜏 e 𝑇 a 60 min e 50 °C). Porém é necessário 
ter atenção que estas condições são as mais agressivas em termos da 
degradação da celulose. 

Finalmente, através do estudo da propagação de cálcio no cozimento foi 
possível concluir que a adição do estágio de lavagem ácida aumenta 
drasticamente a versatilidade da fábrica permitindo duplicar o teor máximo de 
cálcio da estilha à entrada de 802 para 1668 mg/kgpasta seca. 
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Dissolving pulp is a high purity (90 a 98 %) cellulose pulp used in the production 

of several cellulose derivatives such as viscose, acetates, nitrates and ethers. The 

growing demand for natural, renewable and biodegradable products associated with the 

shortage, and subsequent rise in price, of competing materials like cotton and petroleum 

makes dissolving pulp an increasingly attractive alternative. In response to this trend 

CAIMA – Indústria de Celulose S.A. decided to specialize and since 2015 it’s unrivalled, 

in Portugal, in the production of dissolving pulp through the sulphite pulping process with 

TCF (Totally Chlorine Free) bleaching with focus on the viscose market. 

Two of the most important parameters of pulp for this purpose are ash and calcium 

content since they originate accumulation problems downstream of the process due to 

the nature of the used equipment. For this reason, this will be the focus of the thesis. 

Acid washing can be used in order to remove ash and calcium and is currently 

done in the last washing step, before bleaching, with 𝑝𝐻=1,9, 𝑇=50 °C e 𝜏=5 min. CAIMA 

aims to optimize and remodel the acid washing process and in order to do that the effects 

of the change of the different process variables were experimentally analysed on the pulp 

withdrawed from the DPA-921 press. The residence time, 𝜏, was varied from 0 to 120 

minutes, the 𝑝𝐻, from 1,5 to 3,0 and the temperature, 𝑇, from 50 to 90 °C. 

It was concluded that, depending on the primary goal, the optimal operation 

conditions vary. If the objective is to minimize the ash content, the 𝑝𝐻 can be reduced to 

1,5 (maintaining the 𝜏 and 𝑇 at 60 min and 50 °C) or the temperature can be set at 70 °C 

(maintaining the 𝑝𝐻 and 𝜏 at 2,0 and 60 min respectively). On the other hand, if it’s 

intended to minimize the calcium content the most effective way is to drop the 𝑝𝐻 to 1,5 

(maintaining the 𝜏 and 𝑇 at 60 min and 50 °C). Although it is required to be cautious 

because these are the most aggressive conditions in terms of cellulose degradation. 

Finally, with the calcium propagation through the cooking study, it was possible to 

conclude that the acid wash step drastically improves the versatility of the factory doubling 

the maximum calcium content of the wood in the beginning of the process from 802 to 

1668 mg/kgdry pulp. 
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Nomenclatura 

 

Abreviatura Unidades Descrição 

[𝐴]𝑒 mmol·L-1 
Concentração do catião A em solução em equilíbrio com as 

fibras de celulose 

𝑏 L·mmol-1 Força da ligação de sorção 

𝑐 g.mL-1 Concentração de celulose na solução de 1:1 CED/Água 

[𝐶]𝑡 

 

 

[𝐶]0 

 

[𝐶]0 

mol·L-1 Concentração de celobiose no instante t  

[𝐶]0 mol·L-1 Concentração inicial de celobiose  

𝐶𝐷𝑖 - Distância de Cook do ponto 𝑖 

𝐶𝐸𝐷𝑇𝐴 mol·L-1 Concentração da solução de EDTA utilizada na titulação  

DP - Grau de Polimerização 

[𝐻+] mol·L-1 Concentração hidrogeniónica no instante t 

ℎ s-1 Constante do viscosimetro 

𝐾 - Índice Kappa 

𝑘2
′  min-1 Constante cinética de pseudo-primeira ordem da degradação 

da celobiose 𝑘𝐻 L·min-1·mol-1 Constante cinética de segunda ordem da degradação da 

celobiose 𝑚0 g Massa inicial da amostra 

𝑚1 g Massa da amostra após atingido peso constante 

𝑚𝑋,𝑌 g Fração mássica do componente X na amostra Y 

𝑀𝐶𝑎 g·mol-1 Massa molar do cálcio 

𝑚𝑟 g 
Massa do resíduo resultante após incineração à temperatura 

T 

𝑛 - Número de pontos 

𝑝 - Número de preditores 

𝑄0 mmol·kgpasta seca
-1 Capacidade máxima de sorção da pasta 

𝑞𝑒 mmol·kgpasta seca
-1 Quantidade de soluto A sorvido em equilíbrio na pasta 

𝑟𝑖
2 - Resíduo quadrático do ponto 𝑖 

𝑇 °C Temperatura 

𝑡 s Intervalo de tempo 

𝑤𝐶𝑎 mg·kgpasta seca
-1 Fração mássica de cálcio da pasta 

𝑊𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎 % (m/m) Teor percentual de casca da amostra de estilha 



x 

 

𝑊𝐶𝑍
𝑇  % (m/m) 

Teor percentual de cinzas da amostra com a determinação 

feita à temperatura T 

𝑊𝑀𝑆 % (m/m) Teor percentual de matéria seca da amostra 

𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 mL Volume de solução de EDTA gasto na titulação 

𝑌 - Previsão considerando todos os pontos 

𝑌(𝑖) - Previsão sem o ponto i 

[𝜂] mL·g-1 Viscosidade limitante da amostra 

𝜂𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 - Razão de viscosidade da amostra 

τ min Tempo de residencia da pasta no processo de lavagem ácida 

𝜃 % Eficiência de remoção de cinzas ou cálcio 

𝜎2 - Estimativa da variância do erro 

 

Abreviatura Descrição 

BHKP Bleached Hardwood Kraft Pulp 

EDTA Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético 

CAIMA Indústria de Celulose S.A. 

CED Cupriethylenediamine 

CELBI Celulose Beira Industrial, S.A. 

CELTEJO Empresa de Celulose do Tejo, S.A. 

FSC Forest Stewardship Council 

ISO International Organization for Standardization 

PEFC 
Programme for the Endorsement of Forest 

Certification 

PHK Prehydrolysis Kraft 

TCF Totally Chlorine Free 

TGA Análise Termogravimétrica 
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1. Introdução 

A celulose é o polímero natural mais abundante do planeta. Num mercado onde a procura 

por produtos de origem natural, renováveis e biodegradáveis aumenta a cada dia que passa, a celulose 

e os seus derivados estão a tornar-se cada vez mais atrativos. Outro fator importante é o aumento do 

custo dos recursos fósseis utilizados para fazer fibras sintéticas que competem com os derivados da 

celulose. Consequentemente, a produção da pasta solúvel bem como as tecnologias de processamento 

associadas têm crescido de um modo estável na última década. (Liu et al., 2016) 

 A pasta solúvel é um produto celulósico de pureza elevada (90 a 98 %) derivado de madeira 

ou do algodão. Cerca de 90 % da pasta solúvel é produzida a partir da madeira com processos de 

baixa eficiência (30 a 35 %) como o processo ao sulfito ou o PHK (Prehydrolysis Kraft).  Esta pasta 

é ainda caracterizada por uma brancura e reatividade elevadas bem como uma distribuição de peso 

molecular uniforme. Este tipo de pasta adquiriu o seu nome (pasta solúvel) devido à capacidade de 

formar uma solução homogénea utilizada como ponto de partida na produção de uma vasta gama de 

derivados da celulose enumerados na Figura 1.1. (Kumar e Christopher, 2017) 

 

Figura 1.1 - Representação esquemática dos diferentes derivados da celulose.(Kumar e Christopher, 2017) 

 A celulose regenerada, também chamada de rayon, é utilizada na produção de fibras têxteis, 

celofane e explosivos. Estas fibras são produzidas principalmente pelo processo de viscose, que 

envolve a reação da celulose com hidróxido de sódio (NaOH), de onde resulta a alkali celulose, e 

posteriormente com dissulfeto de carbono (CS2) dando origem a xantato de celulose que forma uma 

solução aquosa espessa, denominada de viscose. Finalmente esta solução passa por uma fieira 

(orifício de pequenas dimensões) e é regenerada com ácido sulfúrico. O resultado são fibras de 
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celulose com uma pureza muito elevada. Uma das limitações deste processo é a facilidade de 

entupimento das fieiras devido às suas pequenas dimensões. Por este motivo, minimizar a 

possibilidade de ocorrência de incrustações nestes equipamentos é essencial e este será o foco deste 

trabalho uma vez que os sais de cálcio são os maiores contribuidores. (Kumar e Christopher, 2017) 

Nas últimas décadas a viscose tem se afirmado cada vez mais como uma forte concorrência 

às fibras de algodão e poliéster. Esta é a principal razão que levou ao seu forte crescimento nos 

últimos anos. (Wright, 2017) 

 A China é o país com a maior população e com o desenvolvimento económico mais rápido 

do mundo. Para além disso os têxteis são uma das indústrias mais importantes na China e têm um 

papel fundamental na indústria têxtil mundial. Na Figura 1.2-a e 1.2-b são apresentados gráficos que 

visam comparar a produção de diferentes de derivados de celulose a nível global e na China. (Liu et 

al., 2016) 

 

Figura 1.2 – Proporção da produção dos diferentes derivados da pasta solúvel a nível global (a) e na China (b). (Liu et 

al., 2016) 

 Os maiores produtores de pasta solúvel (em 2015) encontram-se no Canadá, Estados Unidos 

da América, África do Sul e Brasil. No entanto nos últimos anos, devido ao aumento rápido do 

consumo desta pasta na China, foram completados novos projetos para dar resposta ao consumo 

doméstico. Em consequência, a China tornou-se no país com a segunda maior capacidade de 

produção, com 18% da capacidade mundial, no entanto os produtores chineses mostraram fraca 

competitividade, devido ao elevado preço da matéria prima e inexperiência na operação fabril, o que 

se traduziu em custos de produção elevados e qualidade baixa de produto. Deste modo, a indústria 

têxtil chinesa importa a maior parte da pasta solúvel que necessita para a produção de viscose. (Liu 

et al., 2016; Wright, 2017) 

 A procura a nível mundial tem aumentado bastante ao longo dos últimos anos, como é 

possível verificar na Figura 1.3, e o maior responsável por este crescimento é a China como podemos 

confirmar na Tabela 1.1. Este aumento na procura de pasta solúvel levou a que muitas fábricas de 
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pasta da indústria papeleira se convertessem e especializassem na produção de pasta solúvel. No 

Anexo C é apresentada uma tabela que demonstra isto mesmo e nela podemos encontrar a conversão 

da CAIMA – Indústria de Celulose S.A. em 2012. (Wright, 2017) 

 

Figura 1.3 – Consumo mundial de pasta de celulose em função do ano. (Wright, 2017) 

Tabela 1.1 – Comparação do consumo mundial de pasta solúvel nos primeiros 6 meses (Jan-Jun) entre 2016 e 2017. 

(Wright, 2017) 

 

A CAIMA – Indústria de Celulose S.A. foi fundada em 1888 e sediada em Constância, 

Portugal e faz parte do grupo Altri. Foi pioneira nos anos 20, tendo sido a primeira a nível mundial 

a produzir pasta de eucalipto e atualmente é a única empresa portuguesa a produzir pasta solúvel 

através do processo ao sulfito em base de magnésio com branqueamento TCF (Totally Chlorine 

Free). Em 2012, em resposta aos desenvolvimentos do mercado mundial, a CAIMA identificou uma 

oportunidade. Deste modo decidiu diferenciar-se e aumentar a sua competitividade passando a 
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produzir pasta solúvel. A última fase de reconversão do processo, que consistiu na implementação 

do novo branqueamento, foi implementada em 2015 com o objetivo de competir no mercado asiático.  

 O grupo Altri é especialista na produção de pastas de eucalipto (papeleira e solúvel) e está 

presente ainda no sector da energia renovável, nomeadamente na cogeração industrial a partir do 

licor negro e da biomassa florestal para produção de eletricidade. As empresas que constituem a Altri 

são, na área da produção de pasta, a CAIMA – Indústria de Celulose, S.A., a CELBI – Celulose Beira 

Industrial, S.A. e a CELTEJO – Empresa de Celulose do Tejo, S.A.. Estas unidades fabris produzem 

entre si mais de 1 milhão de toneladas de pasta de eucalipto por ano que se traduziu, em 2018, numa 

receita total de 784,8 milhões de euros, com um crescimento de 18% face a 2017 e com um lucro de 

cerca de 194,5 milhões de euros. Deste modo é evidente a importância da Altri na economia nacional. 

Na Figura 1.4 está representada a estrutura principal do grupo Altri. (Altri, 2018) 

 

Figura 1.4 – Principais empresas que constituem o Grupo Altri.(Altri, 2018) 

Para além das unidades de produção de pasta, a Altri detém ainda a Bioelétrica da Foz, que se 

dedica à produção de energia através de biomassa, e a Altri Florestal que gere os recursos florestais 

do grupo. A Bioelétrica da Foz tem sede na Figueira da Foz mas possui quatro centrais termoelétricas 

a biomassa florestal cuja localização e potência são apresentadas na Figura 1.5. A Altri Florestal tem 

sede também na Figueira da Foz mas escritórios operacionais em Constância. Uma descrição mais 

detalhada relativamente à gestão florestal da Altri é apresentada no capítulo 2.2. (Altri, 2018) 
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Figura 1.5 - Localização e potência das centrais termoelétricas pertencentes à Bioelétrica da Foz.(Altri, 2018) 

Como já foi mencionado brevemente, o objetivo deste trabalho é o estudo da remoção de cinzas 

e cálcio através de processos com lavagem ácida. A necessidade do controlo das cinzas, com 

particular atenção aos sais de cálcio surgiu da sensibilidade dos processos de derivação da pasta 

solúvel à formação de incrustações. A principal aplicação da pasta solúvel é a produção de fibras de 

celulose regenerada, denominada de viscose ou rayon. Este processo tem a particularidade de, na 

fase final de regeneração a solução de celulose passar por fieiras, que são orifícios de dimensões 

muito pequenas, e por isso muito sujeitos a entupimentos. Na madeira os carbonatos e oxalatos de 

cálcio perfazem entre 40 e 70% da sua constituição mineral e por este motivo têm que ser estudados 

de modo especial. A lavagem ácida é uma opção eficiente no controlo das cinzas uma vez que a 

diminuição do 𝑝𝐻 para além de aumentar a solubilidade aquosa de alguns sais também diminui a 

capacidade de sorção das fibras de celulose.(Sixta, 2006) 

A estrutura deste trabalho está dividida em cinco capítulos. O capítulo 1 apresenta uma 

introdução ao trabalho onde é explicado de forma sumária a posição da CAIMA no mercado mundial 

da pasta solúvel e as razões que justificam a realização desta tese. De seguida, no capítulo 2, é feita 

uma análise mais detalhada da bibliografia e do estado da arte da pasta solúvel na atualidade. Nesta 

secção são discutidos os conceitos teóricos que permitem fazer uma interpretação mais minuciosa 

dos resultados obtidos experimentalmente começando pela madeira, no que toca à sua composição e 

estruturas macro e microscópicas, passando pelo processo de produção de pasta pelo processo do 

bissulfito de magnésio e terminando em conceitos associados à lavagem ácida como a solubilidade 

de iões, fenómenos de sorção e degradação térmica do oxalato de cálcio. No capítulo 3 é feita a 
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descrição do procedimento experimental e técnicas analíticas associadas à caracterização da pasta 

antes e após os ensaios de lavagem de cinzas e cálcio enquanto que no capítulo 4 são apresentados e 

discutidos os seus resultados. O trabalho termina no capítulo 5 onde são enunciadas as conclusões 

mais importantes da tese assim como algumas sugestões de trabalho futuro. Nas páginas seguintes 

estão apenas as referências bibliográficas utilizadas assim como alguns anexos com exemplos de 

cálculo e dados relevantes para o trabalho.  
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2. Contexto e estado da arte 

2.1. Madeira 

2.1.1. Estrutura macroscópica 

 Inicialmente é necessário explicar o contexto da madeira como parte do organismo vivo que 

é uma árvore. Uma árvore é composta essencialmente por quatro componentes: as raízes, o tronco, 

os ramos e as folhas. O foco de estudo neste trabalho é o tronco que por sua vez também é composto 

por vários componentes distinguíveis ao nível macroscópico. (M. Rowell, 2005)  

 

Figura 2.1 - Vista macroscópica da secção transversal do tronco de uma Quercus Alba. É possivel identificar a casca 

exterior (ob), a casca interior (ib), o câmbio vascular (vc), o borne (sapwood), a cerne (heartwood) e a medula (p). 

Adaptado de (M. Rowell, 2005) 

A casca exterior tem como função primária proteger a casca interior, no entanto também 

limita as perdas de água por evaporação. A casca interior, também chamada de floema, serve para 

transportar os açúcares, produzidos nas folhas através da fotossíntese, até à raiz ou partes em 

crescimento da árvore. O câmbio vascular é a parte viva da árvore responsável tanto pela produção 

da casca interior como do borne. O borne é responsável pelo transporte de água das raízes até às 

folhas e pelo armazenamento de produtos resultantes da fotossíntese. O cerne tem como função 

primária o armazenamento dos chamados compostos extratáveis e suporte físico da árvore. 

Finalmente, a medula é o vestígio do crescimento inicial do tronco antes da formação da madeira. 

(M. Rowell, 2005) 

 Existem dois tipos principais de madeira. As madeiras provenientes de árvores 

gimnospérmicas, também denominadas de softwoods, e as provenientes de árvores angiospérmicas, 

também denominadas de hardwoods. No seu estado de maturidade a maioria das células da madeira 
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encontram-se mortas e vazias. Nas softwoods cerca de 90% das células são fibrosas na sua forma 

enquanto que as hardwoods são um pouco mais complexas sendo compostas tanto por células 

fibrosas como por outro tipo de células mais largas chamadas de elementos de vaso. (A. Parham e L. 

Gray, 1984) 

 

Figura 2.2 - Ilustração comparativa de diferenças macroscópicas entre as hardwoods e as softwoods. (A. Parham e L. 

Gray, 1984) 

2.1.2. Estrutura microscópica 

Ao nível microscópico, uma célula básica da madeira é constituída por dois domínios 

primários. O protoplasto, que se refere à parte viva da célula delimitada pela membrana celular, e a 

parede celular que consiste numa matriz de hidratos de carbono extrusados pelo protoplasto para o 

exterior da membrana celular. Como já foi mencionado anteriormente, grande parte das células após 

atingir maturidade não necessitam do protoplasto para desempenhar as suas funções e chegam por 

isso a removê-lo completamente. Neste caso o local onde estaria o protoplasto está completamente 

vazio e é chamado de lúmen. A parede celular é composta essencialmente por duas partes. A parede 

primária é fina e geralmente indistinguível da lamela média e é caracterizada pela orientação aleatória 

das microfibrilas de celulose. A parede secundária por sua vez é composta por três camadas. A 

primeira camada (S1) está adjacente à parede primária e é caracterizada por um ângulo elevado das 
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microfibrilas (50° a 70°) que por isso estão dispostas em forma de hélice. O ângulo das microfibrilas 

é definido pelo ângulo da direção média das microfibrilas e o eixo longitudinal da célula. A segunda 

camada (S2) é considerada a mais importante na determinação das propriedades da parede celular e 

consequentemente das propriedades da madeira ao nível macroscópico. É a camada mais espessa e 

caracterizada por um baixo ângulo das microfibrilas (5° a 30°) que está fortemente relacionado com 

as propriedades da madeira mas este fenómeno ainda não é completamente compreendido 

(Kretschmann, 1998). Finalmente, a terceira camada (S3) é bastante fina, tem um ângulo semelhante 

à camada S1 e é caracterizada por ter a percentagem mais baixa de lenhina. Existem ainda estruturas 

ao longo da parede celular, denominadas de poços, cuja função é permitir o transporte material entre 

as células. A lamela média proporciona adesão entre as células e no caso da madeira é rica em 

lenhina. (Wiedenhoeft, 2005) 

 

Figura 2.3 -Ilustração de uma célula típica de madeira com os seus componentes estruturais representados. A lamela 

média (ML), a parede primária (P), as três camadas da parede secundária (S1, S2, S3), o lúmen e um poço e seus 

componentes. (Wiedenhoeft, 2005) 

2.1.3. Composição química 

Relativamente à sua composição química, a madeira, constituída essencialmente pela parede 

celular, é composta por três componentes: a celulose, a lenhina e as hemiceluloses. A celulose, 

enquanto polímero natural, pode ser considerada uma cadeia longa com elevada resistência mecânica 

que se agrega em pequenos conjuntos ainda mais longos e resistentes chamados de microfibrilas. A 

lenhina é um material quebradiço que serve de incrustante enquanto que as hemiceluloses são 

moléculas mais pequenas e ramificadas que ajudam a ligar a celulose e a lenhina.  
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Figura 2.4 - Ilustração e tabela da composição da parede celular. De notar que a camada com maior contribuição para 

a composição da árvore é a S2 uma vez que é a mais espessa. Adaptado de (A. Parham e L. Gray, 1984)(Gibson, 2012) 

2.1.3.1. Celulose 

A celulose é um polímero linear de moléculas de D-glucopiranose ligadas através de ligações 

β-1,4-glicosidicas. A glucopiranose é a forma cíclica da D-glucose com um anel hexagonal. Devido 

a esta ciclização é gerada uma assimetria no carbono 1 da cadeia principal (numeração na Figura 2.4) 

e os diastereoisómeros resultantes são designados α e β. (Wertz, Bédué e Mercier, 2010)(Sixta, 2006) 

De notar que os termos α, β e γ celulose também são utilizados para designar as celuloses 

resultantes do teste de solubilidade em hidróxido de sódio a 18% onde significam celulose de cadeia 

longa (insolúvel), celulose de cadeia curta (solúvel) e hemiceluloses (solúvel) respetivamente. A 

solução resultante deste teste é posteriormente neutralizada e nesta fase a porção insolúvel é a β-

celulose enquanto que a restante é a γ-celulose. No entanto esta denominação é considerada, nos dias 

de hoje, obsoleta e substituída por R18 e S18 (em NaOH 18%) que significam resistência e 

solubilidade respetivamente. (Paquet, Chang e Rutkowski, 2016) 

Na maioria das estruturas cristalinas de celulose o polímero tem um grau médio de 

polimerização entre 7000 e 15000 com uma conformação em hélice dupla. Isto significa que 

monómeros adjacentes têm os seus planos médios orientados com um ângulo de 180° entre eles e 

por isso são necessárias duas unidades para originar uma volta completa. As moléculas de celulose 

agregam-se formando microfibrilas com diâmetros entre 3 e 4 nm. Estas microfibrilas possuem tanto 

regiões cristalinas como não cristalinas e estão por sua vez agregadas em conjuntos maiores 

formando macrofibrilas com diâmetros entre 10 e 25 nm rodeadas por uma matriz de hemiceluloses 

e pectina ou lenhina. (Wertz, Bédué e Mercier, 2010)(Gibson, 2012) 
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Figura 2.5 - Representação esquemática de um polímero de D-glucopiranose bem como as diferenças entre ambos os 

seus diastereoisómeros α e β. Adaptado de (Wertz, Bédué e Mercier, 2010) 

2.1.3.2. Lenhina 

 A lenhina é um polímero ramificado, amorfo e é o segundo polímero natural mais abundante 

no planeta. A sua principal função é auxiliar o transporte de água através da criação de uma barreira 

à evaporação. É fruto da combinação de três tipos de monómero normalmente chamados de 

fenilpropanos ou unidades C9, onde varia apenas o número de grupos metóxilo substituintes tal como 

é possível verificar na Figura 2.6. Na indústria da pasta a lenhina, como produto secundário, tem um 

papel importante a nível energético devido ao seu elevado poder calorifico. (Heitner, Dimmel e 

Schmidt, 2010) 

 

Figura 2.6 - Estrutura dos monómeros da lenhina e exemplo das ligações possíveis entre eles. Adaptado de (Sixta, 2006) 

 As variações na sua reatividade química dependem da proporção entre os seus constituintes 

(H-hidroxifenil;G-guaiacil;S-siringil). A lenhina proveniente de softwoods consiste 

predominantemente de unidades G enquanto que a lenhina de hardwoods, para além de unidades G, 
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também pode conter até 50% de unidades S e pequenas quantidades de unidades H. (Sixta, 2006) 

2.1.3.3. Hemiceluloses 

 As hemiceluloses são polissacarídeos amorfos de cadeia curta e ramificada e geralmente 

apresentam um grau médio de polimerização de 500 a 3000. Incluem xiloglucanas, xilanas, 

glucomanas e galactoglucomanas. (Gibson, 2012) 

 Existem diferenças significativas entre softwoods e hardwoods em relação ao tipo e 

quantidade das várias hemiceluloses na parede celular. Nas softwoods é aparente que existe uma 

maior proporção de unidades de manose e galactose, enquanto que nas hardwoods se verifica uma 

maior quantidade de unidades xilose e grupos acetilo. (Sixta, 2006) 

2.1.3.4. Compostos extratáveis 

 Os compostos extratáveis são produtos presentes na parede celular, como resinas e cinzas, 

mas não estão quimicamente ligados à mesma. Deste modo podem ser removidos com solventes 

inertes como éter de petróleo (apesar de chamado éter de petróleo este não é um éter, é constituído 

apenas por hidrocarbonetos leves resultantes do fracionamento do petróleo), álcool benzílico, 

acetona, água fria (água quente deixa de ser inerte uma vez que degrada os materiais 

lignocelulósicos), diclorometano e dióxido de carbono supercrítico. (Rowe e Conner, 

1979)(Törngren e Jacobs, 2017) 

2.1.3.5. Cinzas 

As cinzas são as impurezas inorgânicas da pasta e consistem principalmente em silicatos, 

sulfatos, carbonatos, oxalatos e óxidos de catiões metálicos. Os principais componentes minerais da 

madeira são carbonatos e oxalatos de cálcio (40-70%), potássio (10-30%) e magnésio (5-10%). A 

razão pela qual são um parâmetro importante de qualidade é principalmente a precipitação e 

consequente entupimento de equipamentos da produção de viscose. No entanto a presença de outros 

iões, como o ferro, o manganês e o cobre, pode acelerar cataliticamente a oxidação atmosférica da 

pasta e por isso afetar a brancura da pasta e cor dos seus produtos. (Kaur, Bhardwaj e Sharma, 

2016)(Sixta, 2006) 

2.1.4. Eucalyptus globulus 

A espécie de eucalipto utilizada na CAIMA é a Eucalyptus globulus. Esta espécie de 

eucalipto é originária do sudoeste australiano, no entanto, durante o século XIX, foi exportada para 

todo o mundo. Atualmente esta espécie domina a indústria da pasta e do papel em Portugal como 
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fonte de fibras curtas. A madeira das diversas espécies de eucalipto é predominantemente utilizada 

na produção de pasta BHKP (Bleached Hardwood Kraft Pulp) na Península Ibérica e na América do 

Sul e é proveniente principalmente da América do Sul e do Norte da Europa. Entre as plantações das 

várias espécies de eucalipto (enunciadas na Tabela 2.1) a E. globulus é a mais cultivada no Sul da 

Europa e está a atrair cada vez mais a atenção do Brasil e da África do Sul. As suas principais 

vantagens são a sua elevada velocidade de crescimento e uma menor necessidade de cozimento e 

branqueamento relativamente a outras hardwoods. Isto deve-se a um baixo teor em lenhina, 

compostos extratáveis e cinzas associado a um elevado teor em celulose e hemicelulose como é 

possível verificar na Tabela 2.1.  (Freeman et al., 2007)(Evtuguin e Neto, 2007) 

 

Tabela 2.1 - Composição química da Eucalyptus globulus e de outras espécies de hardwoods. (Evtuguin e Neto, 2007) 

         Espécie 

%(m/m) 

E. 

globulus 

E. 

urograndis 

E. 

grandis 

B. 

pendula 

A. 

mangium 

Lenhina 20,5 26,7 25,7 20,4 27,1 

Celulose 50,0 48,6 46,6 41,3 46,5 

Pentosanas 14,1 11,3 13,5 22,1 13,3 

Extratáveis 1,72 1,91 2,10 2,24 4,46 

Cinzas 0,17 0,53 0,25 0,49 0,22 

 

2.2. Gestão florestal da Altri 

O Grupo Altri possui cerca de 80 mil hectares de área florestal dispersa por todo o país, mas 

com uma grande concentração no Vale do Tejo. Esta proximidade dos seus centros fabris é 

extremamente importante para a otimização dos custos de transporte. Os eucaliptos produzidos 

demoram entre 10 e 12 anos a crescer o que se traduz numa produção anual de cerca de 10 m3 por 

hectare que significa 20% do consumo das três empresas papeleiras pertencentes a este grupo. O 

grupo já conta com mais de 40 anos de experiência em gestão florestal e tem certificação FSC (Forest 

Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), duas das 

mais reconhecidas entidades certificadoras a nível mundial. (Altri, 2015, 2018) 
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Figura 2.7 - Área florestal do grupo Altri. (Altri, 2015) 

2.3. Processo ao sulfito ácido 

 A dissolução da lenhina e consequente purificação das fibras de celulose através de iões de 

bissulfito pode ser feita em base de cálcio, sódio, magnésio ou amónio. Historicamente a sua origem 

é atribuída ao químico americano Benjamin Chew Tilghman que, em 1867, utilizou soluções aquosas 

de bissulfito de cálcio e dióxido de enxofre em reatores pressurizados para produzir pasta. O maior 

problema deste processo é a inviabilidade da recuperação do licor de cozimento e problemas 

ambientais associados. Como o sulfito de cálcio só é solúvel em água a 𝑝𝐻 inferior a 2,3 o seu uso 

apenas pode ser feito na presença de um excesso de 𝑆𝑂2. Para além disso, à temperatura de 

cozimento, o bissulfito de cálcio decompõe-se através da Equação 2.1 e por isso é necessário manter 

grandes cargas de 𝑆𝑂2 e baixas temperaturas para prevenir a precipitação de sulfito de cálcio. 

Finalmente, a conversão do sulfito de cálcio a óxido de cálcio e dióxido de enxofre só é possível a 

temperaturas superiores a 1200ºC e consequentemente acarreta elevados custos energéticos. (Sixta, 

2006) 

      (2.1) 

Devido a esta necessidade de produzir menos resíduos, de modo a provocar um menor 

impacto ambiental, foram desenvolvidos processos para as bases de magnésio, de sódio e amónio e 

para estas foram desenvolvidos outros sistemas de recuperação. Porém o processo de recuperação do 

amónio, devido a custos elevados, ainda não foi adotado efetivamente enquanto que o processo de 

recuperação de hidróxido de sódio é mais eficiente no processo kraft do que no processo ao sulfito. 

Por conseguinte a base de magnésio domina a produção de pastas celulósicas no processo ao sulfito. 

(Sixta, 2006) 

Este é o processo adotado pela Caima – Indústria de Celulose S.A., e por isso, o foco deste 

𝐶𝑎(𝐻𝑆𝑂3)2
𝛥𝑇
→ 𝐶𝑎𝑆𝑂3 + 𝑆𝑂2 ∙ 𝐻2𝑂 
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trabalho.  

A grande vantagem do bissulfito de magnésio é que, ao contrário do ião equivalente em base 

de cálcio, a decomposição térmica do sulfito de magnésio ocorre a temperaturas relativamente baixas. 

O sulfato de magnésio resultante pode ser decomposto termicamente uma segunda vez na presença 

de carbono (proveniente de substâncias orgânicas dissolvidas no licor) para obter dióxido de enxofre 

gasoso e óxido de magnésio. Para além disso, o bissulfito de magnésio é solúvel até um 𝑝𝐻 de 6 e 

por isso não são necessárias grandes cargas de 𝑆𝑂2. (Sixta, 2006) 

 (2.2) 

Relativamente ao licor de cozimento, na prática, este é caracterizado recorrendo aos termos 

𝑆𝑂2 total, combinado e livre. O conteúdo de iões bissulfito e sulfito estequiometricamente ligados à 

respetiva base (magnésio neste caso) é chamado de 𝑆𝑂2 combinado. A diferença entre o 𝑆𝑂2 total e 

o 𝑆𝑂2 combinado é chamada de 𝑆𝑂2 livre. Segundo a definição de Palmrose (TAPPI Standard T604 

pm-79), apresentada na Equação 2.3, metade dos iões bissulfito em solução estão na forma 

combinada enquanto que a outra metade está na forma livre. No entanto, esta definição não representa 

bem a realidade do ponto de vista químico uma vez que não existe dióxido de enxofre livre numa 

solução de bissulfito puro. (Sixta, 2006) 

(2.3) 

Na definição seguinte as espécies químicas são caracterizadas de um modo mais aproximado 

ao seu verdadeiro estado químico. Aqui, o 𝑆𝑂2 combinado é igual ao bissulfito puro, enquanto que 

o verdadeiro 𝑆𝑂2 livre corresponde ao dióxido de enxofre hidratado (𝑆𝑂2. 𝐻2𝑂) e pode ser calculado 

pela diferença entre o 𝑆𝑂2 total e o 𝑆𝑂2 combinado. O 𝑆𝑂2 combinado é calculado a partir do 

conteúdo de base ativa geralmente exprimida na forma de óxido.  A Equação 2.4 demonstra a 

definição de 𝑆𝑂2 combinado no caso particular da base de magnésio. (Sixta, 2006) 

        (2.4) 

Segundo a Equação 2.3, 1 mol de 𝑀𝑔𝑂 é equivalente a 2 moles de SO2 combinado que 

corresponde, em massa, a 3,179 partes de 𝑆𝑂2  combinado por unidade de 𝑀𝑔𝑂. Um licor de 

cozimento típico tem cerca de 17,5 % SO2 total e 2,20% 𝑀𝑔𝑂 (m/m). Para melhor demonstrar as 

diferenças entre as duas definições uma comparação é apresentada na Figura 2.8.  (Sixta, 2006) 

𝑀𝑔(𝐻𝑆𝑂3)2 → 𝑀𝑔𝑂 + 2𝑆𝑂2 +𝐻2𝑂 

2𝐻𝑆𝑂3
− → 𝑆𝑂3

2− + 𝑆𝑂2 +𝐻2𝑂 

2𝑀𝑔𝑆𝑂4 + 𝐶 → 2𝑀𝑔𝑂 + 2𝑆𝑂2

+ 𝐶𝑂2 
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Figura 2.8 - Especificação de um licor de cozimento ao sulfito ácido em base de magnésio exprimido em duas definições 

distintas. (Sixta, 2006) 

O sistema das espécies de enxofre em solução aquosa é descrito através de duas reações de 

equilíbrio (Equações 2.5 e 2.6) e a Figura 2.9 representa a composição da solução aquosa 

relativamente às espécies de enxofre em função do 𝑝𝐻 do meio. (Sixta, 2006) 

 (2.5) 

 (2.6) 

 

Figura 2.9 - Percentagem molar relativa de dióxido de enxofre hidratado, iões bissulfito e sulfito em função do pH a 

25°C. Adaptado de (Sixta, 2006) 

𝑆𝑂2 ∙ 𝐻2𝑂 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐻𝑆𝑂3
− +𝐻3𝑂

+ ,   𝑝𝐾𝑎 = 1,9 a 25°C 

𝐻𝑆𝑂3
− +𝐻2𝑂 ⇌ 𝑆𝑂3

2− + 𝐻3𝑂
+ ,   𝑝𝐾𝑎 = 7,0 a 25°C 
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No processo ao sulfito a dissolução da lenhina ocorre devido à sulfonação da lenhina, que 

aumenta a sua solubilidade em água, e à hidrólise ácida de ligações éter presentes entre moléculas de 

lenhina, mas principalmente entre lenhina e outros hidratos de carbono. No entanto, 

simultaneamente, ocorrem reações de condensação (através de ligações C-C) entre as moléculas de 

lenhina que fazem aumentar o grau de reticulação do polímero o que provoca um efeito contrário ao 

desejado. Reduções de 𝑝𝐻 favorecem as reações de condensação, mas um aumento na concentração 

de iões bissulfito provoca uma redução da condensação. Assim, é necessário controlar o licor de 

cozimento em termos de 𝑆𝑂2 livre e combinado de modo a assegurar uma deslenhificação suficiente 

e simultaneamente mantendo as reações de condensação dentro de um limite. O diagrama de 

Kaufmann (Figura 2.10) tem como objetivo definir os limites de composição do licor, relativamente 

às espécies de enxofre, onde o cozimento é aceitável. (Sixta, 2006) 

 

Figura 2.10 – Diagrama de Kaufmann indicando zonas de cozimento aceitáveis e zonas de cozimentos negros. (Sixta, 

2006) 

2.3.1. Reações do cozimento ao sulfito 

2.3.1.1. Sulfonação 

A sulfonação é a principal reação em meio ácido e torna a lenhina suficientemente hidrofílica 

de modo a que esta de dissolva no licor de cozimento. Em meio ácido é sempre a reação mais rápida 

e manifesta uma forte dependência do 𝑝𝐻. O primeiro passo desta reação passa pela protonação do 

oxigénio do grupo α-éter ou α-hidróxilo. De seguida este grupo é removido na forma de álcool/fenol 
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ou água e dá origem a um catião benzílico estabilizado por ressonância. Este catião aceita 

imediatamente o ião bissulfito e a reação dá-se por completa. De um modo geral pode dizer-se que 

apenas o carbono α da lenhina é sulfonado uma vez que os carbonos β e γ apresentam ligações 

estáveis a 𝑝𝐻 baixo. (Sixta, 2006) 

 

Figura 2.11 – Formação do catião benzílico como intermediário da reação de sulfonação. (Sixta, 2006) 

 

2.3.1.2. Hidrólise 

A hidrólise acontece principalmente em ligações de carbohidratos com lenhina e ligações 

inter-carbohidratos e tem uma velocidade inferior à sulfonação. Das ligações inter-lenhina apenas as 

α-benzil éter podem ser hidrolisadas. Um dos hidratos de carbono que sofre hidrólise é a celulose, 

razão pela qual se verifica a diminuição da sua viscosidade no processo de cozimento e lavagem 

ácida. O passo inicial desta reação é uma protonação que pode ocorrer no oxigénio da ligação 

glicosídica da cadeia, mas também pode acontecer no oxigénio do anel (menos comum). De seguida 

é libertado o grupo substituinte do carbono C1 e forma-se um carbo-catião estabilizado por 

ressonância, que posteriormente aceita uma molécula de água e liberta um protão como podemos ver 

na Figura 2.12. (Sixta, 2006) 

 

Figura 2.12 – Mecanismo da hidrólise ácida da celulose. (Sixta, 2006) 
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Devido à morfologia dos materiais celulósicos (microfibrilas com zonas amorfas e 

cristalinas) a velocidade da quebra destas ligações glicosídicas é afetada não só pela reatividade dos 

monómeros, como também pela facilidade de acesso dos agentes reativos. A Figura 2.13 apresenta 

um gráfico da degradação da celobiose (polímero de celulose com 𝐷𝑃=2) ao longo do tempo a 

diferentes temperaturas. (Dadach e Kaliaguine, 1993) 

 

Figura 2.13 – Cinética de pseudo-primeira ordem da hidrólise da celobiose em ácido sulfúrico (0,03N). (Dadach e 

Kaliaguine, 1993) 

 A hidrólise de celobiose obedece a uma cinética de reação de pseudo-primeira ordem 

(Equações 2.7 e 2.8) onde as constantes de segunda ordem correspondentes (𝑘𝐻) estão relacionadas 

com a concentração de protões. Um desvio a esta cinética indicaria a ocorrência da degradação 

hidrotérmica direta da celobiose, mas tal não se verifica. (Dadach e Kaliaguine, 1993) 

         (2.7) 

         (2.8) 

Através da Figura 2.13 é possível concluir que um aumento da temperatura acelera a 

degradação da celobiose. Deste modo podemos deduzir que em moléculas de celulose a variação da 

temperatura deverá ter um efeito semelhante, contudo mais condicionado pela menor acessibilidade 

dos agentes ativos às ligações que são clivadas. 

2.3.1.3. Condensação 

A condensação compete com a sulfonação uma vez que também passa pela formação de um 

[C]t = [𝐶]0 × 𝑒
−𝑘2

′×
𝑡
60 

𝑘𝐻 =
𝑘2
′

[𝐻+]
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carbocatião no carbono α que posteriormente reage com um carboanião fraco, estabilizado por 

ressonância (geralmente o carbono C1 ou C6). Esta reação é favorecida a 𝑝𝐻 muito baixo e a baixas 

concentrações de iões bissulfito, razão pela qual é necessário controlar o 𝑝𝐻 especialmente quando 

se aproxima o final do processo de cozimento. Um esquema do mecanismo desta reação encontra-se 

na Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 – Reação de condensação entre moléculas de lenhina. (Sixta, 2006) 

2.3.2. Processo da CAIMA – Indústria de Celulose S.A. 

2.3.2.1. Overview do processo 

 A matéria prima do processo chega à fábrica na forma de estilha ou troncos (com ou sem 

casca) de Eucalyptus globulus e têm que ter comprimento entre 2,0 e 2,5 m, diâmetro (sem 

contabilizar casca) entre 5 e 45 cm e flecha máxima (relacionada com o grau de curvatura do tronco) 

inferior a 10 cm. Os troncos que ainda têm casca passam por um alinhador de toros que dispõe a 

madeira num tambor giratório onde se procede ao descasque. Posteriormente a madeira descascada 

é destroçada e crivada dando origem a três tipos de produtos em função das suas dimensões. Os finos 

(ou serradura), partículas de madeira de pequenas dimensões resultantes do corte, são enviados para 

silos de armazenamento para posterior venda a aviários. A estilha de dimensões aceitáveis continua 

no processo e a estilha que excede as dimensões impostas é destroçada e crivada novamente.  

 A CAIMA produz pasta solúvel a partir do processo ao sulfito em base de magnésio. Deste 

modo a espécie ativa na reação que leva à dissolução da lenhina é o bissulfito de magnésio 

(𝑀𝑔(𝐻𝑆𝑂3)2) que é preparado a partir de cinzas de 𝑀𝑔𝑂, resultantes da incineração do licor negro, 

e de 𝑆𝑂2 obtido a partir de incineração de enxofre. Denomina-se, portanto, de licor de cozimento a 

esta espécie ativa em meio aquoso. A estilha é alimentada a um dos seis digestores da fábrica 

juntamente com o licor de cozimento onde permanecem durante cerca de 4 horas a uma temperatura 

de 143 °C, pressão de 8 bar e 𝑝𝐻 próximo de 3. 
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 De seguida a pasta cozida é descarregada do digestor para o blow-tank onde é armazenada e 

mantida a homogeneidade recorrendo a agitação continua. Esta pasta ainda contém todos os 

constituintes da estilha assim como o licor de cozimento. Por isso é necessário proceder à crivagem, 

para remoção de nós e shives (ou incozidos), lavagem, para remoção do licor de cozimento e todos 

os compostos nele dissolvidos, depuração, para remoção adicional de incozidos, e prensagem para 

finalizar a lavagem da pasta. É na fase de prensagem que ocorre, atualmente, a remoção do cálcio e 

cinzas em meio ácido. Desta sequência de lavagem resulta a pasta crua. 

 A pasta crua ainda contém um teor de lenhina considerável que resulta em características 

indesejadas como a viscosidade alta e brancura baixa. Por isso é necessário proceder a uma fase de 

brancura. A CAIMA utiliza uma etapa de branqueamento TCF (Totally Chlorine Free), ou seja, 

totalmente livre de cloro constituída pela sequência EOP (Extração com 𝑁𝑎𝑂𝐻, Deslenhificação 

com 𝑂2 e Branqueamento com 𝐻2𝑂2). 

 De seguida a pasta segue para a fase final onde é prensada, seca, cortada e embalada em 

fardos. A pasta é classificada em relação à sua qualidade tendo em conta vários parâmetros. Os mais 

importantes no contexto deste trabalho são o teor de cinzas (deve ser inferior a 0,10 %), o teor de 

cálcio (deve ser inferior a 120 mg/kgpasta seca) e a viscosidade (deve estar entre 490 e 550 mL/g). 

2.3.2.2. Preparação do SO2 

O SO2 é gerado a partir da reação de combustão do enxofre elementar (Equações 2.9 e 2.10). 

Antes de ser alimentado ao forno estático o enxofre chega à fábrica no estado sólido e é armazenado 

e mantido a temperaturas entre os 140 e 145 °C uma vez que o seu ponto de fusão se verifica a 113 

°C e acima de 158 °C existe um aumento acentuado de viscosidade, como podemos verificar na 

Figura 2.15, que pode provocar problemas ao nível do escoamento do fluido nas tubagens. 
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Figura 2.15 – Variação da viscosidade do enxofre elementar em função da temperatura. (Sofekun et al., 2018) 

No forno estático existem três bicos que atomizam o enxofre que vai ser queimado em 

atmosfera com excesso de oxigénio de modo a minimizar a evaporação do enxofre e consequente 

perda para a atmosfera, uma vez que sem excesso de oxigénio a combustão do mesmo não é 

completa. Todavia existe a formação do trióxido de enxofre como produto secundário indesejável 

porque em contacto com água dá origem a ácido sulfúrico que degrada a celulose. A cinética deste 

processo é descrita pelas seguintes reações. 

       (2.9) 

       (2.10) 

 O gás resultante possui uma temperatura superior a 1200 °C e é arrefecido em duas torres de 

arrefecimento. Na torre de arrefecimento primária este gás é arrefecido rapidamente até uma 

temperatura entre 65 e 85 °C. Este arrefecimento rápido é especialmente importante porque a 

temperaturas próximas de 900 °C existe formação de trióxido de enxofre. Na torre de arrefecimento 

secundária o gás é arrefecido a uma temperatura final entre os 30 e 35 °C e posteriormente 

comprimido até ao estado líquido uma vez que a pressão e temperatura atmosférica se encontra no 

estado gasoso. 

2.3.2.3. Preparação do ácido de cozimento 

Numa fase inicial é gerado hidróxido de magnésio a partir da reação de óxido de magnésio 

com água. De seguida é adicionado 𝑆𝑂2 que dá origem a uma cadeia de reações que culminam na 

formação do sulfito ou bissulfito de magnésio dependendo do 𝑝𝐻 do meio. A 𝑝𝐻 próximo de 4 

forma-se predominantemente o bissulfito enquanto que a níveis de 𝑝𝐻 superiores é favorecida a 

𝑆(𝑙) + 𝑂2(𝑔) → 𝑆𝑂2(𝑔) 

𝑆𝑂2(𝑔) +
1

2
𝑂2(𝑔) → 𝑆𝑂3(𝑔) 
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formação de sulfito de magnésio. O sistema de reações de absorção do dióxido de enxofre encontra-

se descrito nas Equações 2.11 a 2.18. 

        (2.11) 

    (2.12) 

       (2.13) 

       (2.14) 

      (2.15) 

       (2.16) 

      (2.17) 

      (2.18) 

 Este processo acontece nos scrubbers e dá origem ao ácido square que posteriormente sofre 

um processo de fortificação e remoção de impurezas, passando por duas torres de absorção e tanques 

de ácido, resultando no ácido fortificado que é alimentado aos digestores. 

2.3.2.4. Recuperação de químicos 

 O circuito de recuperação dos químicos do processo tem um papel fundamental não só na 

maximização do potencial económico do processo, mas também na minimização do seu impacto 

ambiental. No final do cozimento, o licor resultante contém químicos inorgânicos, hidratos de 

carbono, lenhina dissolvida e substâncias resinosas. Este licor é removido da pasta através de 

processos de lavagem principalmente com água dando origem ao licor fino. É necessário concentrar 

o licor fino através de uma fase de evaporação para se poder proceder à sua combustão na caldeira 

de recuperação a temperatura superior a 1150 °C, para assegurar uma combustão completa, e inferior 

a 1400 °C, para evitar que as cinzas assumam uma forma cristalina com reatividade inferior. A 

combustão do licor grosso é descrita pela Equação 2.19 e, devido à sua natureza altamente 

exotérmica, para além da recuperação dos químicos ainda é produzida energia na forma de vapor de 

alta pressão que posteriormente é convertido em energia elétrica numa turbina.  

   (2.19) 

 Esta reação resulta num sistema heterogéneo que facilita a separação dos produtos, através 

de electrofiltros, uma vez que o óxido de magnésio está em estado sólido na forma de cinzas enquanto 

que o dióxido de enxofre se apresenta na forma gasosa juntamente com o dióxido de carbono. As 

𝑆𝑂2(𝑔) ⇌ 𝑆𝑂2(𝑎𝑞) 

𝑆𝑂2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝑆𝑂3
− +𝐻+ ⇌ 𝑆𝑂3

2− + 2𝐻+ 

𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 ⇌ 𝑀𝑔
2+ + 2 𝑂𝐻− 

  𝑂𝐻− +𝐻𝑆𝑂3
− ⇌ 𝑆𝑂3

2− +𝐻2𝑂 

𝑆𝑂3
2− + 𝑆𝑂2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐻𝑆𝑂3

− 

  𝑀𝑔2+ + 𝑆𝑂3
2− ⇌ 𝑀𝑔𝑆𝑂3 

  𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 + 𝑆𝑂2 ⇌ 𝑀𝑔𝑆𝑂3 +𝐻2𝑂 

  𝑀𝑔𝑆𝑂3 + 𝑆𝑂2 +𝐻2𝑂 ⇌ 𝑀𝑔(𝐻𝑆𝑂3)2 

2𝑀𝑔𝑆𝑂4(𝑎𝑞. ) + 𝐶
𝛥𝑇
→ 2𝑆𝑂2(𝑔) + 2𝑀𝑔𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) 



24 

 

cinzas resultantes são alimentadas a tanques de diluição para posteriormente sofrerem um processo 

de purificação do 𝑀𝑔𝑂. Uma vez minimizadas as impurezas (Elementos Não Processuais – ENP) a 

solução de óxido de magnésio segue para os slakers onde é gerado 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 e dá-se início a mais 

um ciclo do processo com a preparação do ácido de cozimento. 

2.3.2.5. Lavagem ácida 

 O processo de lavagem ácida surgiu da necessidade de se obter pasta solúvel com baixo teor 

em cinzas e cálcio uma vez que estes parâmetros têm um elevado potencial para criar problemas ao 

nível de incrustações a jusante do processo. Atualmente, no processo da CAIMA, esta lavagem é 

feita no último estágio de lavagem da pasta através da prensa DPA-928, que é uma prensa do tipo 

twin-roll tal como a que está representada na Figura 2.16. No entanto, a CAIMA equaciona a 

remodelação do branqueamento de pasta, de forma a incorporar este estágio de lavagem ácida após 

o estágio O. Deste modo a sequência de branqueamento passará a ser EOAP. 

 

Figura 2.16 - Corte transversal de uma prensa de lavagem do tipo twin-roll. Adaptado de (Kobayashi e Katayose, 1993; 

Sixta, 2006) 

 Estas prensas de lavagem são desenhadas para pasta com baixa (3-5 %) ou média (6-10 %) 

consistência. Relativamente seu ao funcionamento, numa fase inicial, a pasta entra no equipamento 

por duas tubagens laterais que a levam a uma zona delimitada pelo rolo rotativo e um defletor fixo. 

Esta zona é chamada de dewatering zone, aqui a consistência aumenta para 8 a 12 % e é formado um 

tapete de pasta. Simultaneamente parte da fase líquida da mistura passa para dentro dos rolos através 

de pequenos orifícios. De seguida a mistura entra na displacement zone onde é introduzido um licor 

de lavagem que visa substituir a fase líquida anterior deslocando-a para dentro dos rolos. No caso 

específico da lavagem ácida o licor de lavagem é uma solução de ácido sulfúrico em água. 

Posteriormente a pasta é pressionada entre os dois rolos e a sua consistência sobe para 30 a 35 %. 
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Finalmente a pasta passa por um destroçador que está posicionado acima dos rolos e sai do 

equipamento. O filtrado é removido do equipamento através de aberturas nas extremidades dos rolos. 

(Sixta, 2006) 

 

Figura 2.17 – Representação dos principios de funcionamento da prensa de lavagem do tipo twin-roll. Adaptado de 

(Kobayashi e Katayose, 1993) 

Quanto aos princípios de lavagem, existem essencialmente três fenómenos responsáveis pelo 

funcionamento das prensas de lavagem. De um modo geral estes são diluição/extração, deslocamento 

e compressão. O método de diluição/extração é o mais simples e consiste apenas na mistura da pasta 

com um licor de lavagem e posterior remoção do filtrado. Este método só é eficiente se for repetido 

muitas vezes e na prática este fenómeno só é empregado se por razões processuais for necessário 

diluir a pasta. O método de deslocamento é baseado na ideia de substituir a fase líquida da pasta por 

um licor de lavagem sem proceder à mistura de ambos. Este processo é muito mais eficiente que o 

descrito anteriormente. Idealmente o objetivo seria substituir todo o fluido da pasta pelo licor de 

lavagem, no entanto na prática isto não é possível uma vez que ocorre mistura das duas substâncias 

na interface juntamente com fenómenos de sorção nas fibras celulósicas. Finalmente, o fenómeno de 

compressão visa expulsar o fluido da pasta através da aplicação de uma pressão mecânica. (Sixta, 

2006) 

Numa prensa de lavagem do tipo twin-roll os fenómenos dominantes são a compressão e o 

deslocamento como se pode verificar na Figura 2.17. (Kobayashi e Katayose, 1993) 

As principais variáveis que afetam a remoção de cinzas, especialmente o cálcio, são o 𝑝𝐻, a 

temperatura e a pressão. Estas variáveis tem efeito ao nível da formação, solubilidade em meio 

aquoso, adsorção e absorção em fibras celulósicas de iões como o oxalato, carbonato e óxido de 

cálcio. Por este motivo é essencial estudar o efeito de cada uma destas variáveis de modo a determinar 

as condições ideais deste estágio. 
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2.4. Solubilidade de sais 

2.4.1. Oxalato de cálcio 

O ácido oxálico é um constituinte comum em plantas. Na sua forma solúvel pode estar como 

ácido livre ou em sais de potássio e sódio. Na forma insolúvel, ou seja, como oxalato precipitado está 

predominantemente na forma de oxalato de cálcio. Adicionalmente foi descoberto que existe a 

formação de oxalato durante o processo de cozimento e branqueamento uma vez que a oxidação dos 

grupos metóxilo da lenhina dá origem a iões oxalato principalmente em hardwoods. Como ácidos 

diferentes podem ter um impacto diferente na solubilização de oxalatos a Figura 2.18 apresenta um 

gráfico que compara as capacidades extrativas de vários ácidos relativamente ao oxalato total 

(solúvel e insolúvel) da amostra mediante condições idênticas. (Liu et al., 2015) 

 

Figura 2.18 - Comparação das capacidades extrativas de diferentes ácidos relativamente ao oxalato total de madeira de 

eucalipto. (Liu et al., 2015) 

Como é possível verificar o ácido clorídrico for de longe o mais eficiente seguido pelo ácido 

sulfúrico enquanto que os ácidos acético e fosfórico, ambos ácidos fracos, tiveram um desempenho 

inferior. Uma vez identificado o ácido com extração mais eficiente é importante estudar a influência 

das variáveis processuais 𝑝𝐻 e temperatura. Na Figura 2.19 estão dois gráficos com este estudo. 
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Figura 2.19 - Estudo do efeito da temperatura e concentração de ácido na capacidade extrativa de oxalato do ácido 

cloridrico. (Liu et al., 2015) 

Verifica-se que a extração de oxalatos atinge um máximo no valor de temperatura de 70 °C 

e concentração de ácido de 2 mol/L (𝑝𝐻 = -0,3). Estes resultados são adicionalmente suportados pela 

curva de distribuição das espécies de ácido oxálico em função do 𝑝𝐻 do meio (Figura 2.20).  

Figura 2.20 - Curva de distribuição das espécies de ácido oxálico em função do pH e a sua variação em função da 

temperatura. (Ferguson, 2002) 

 

 

 

 

 

Como é possível aferir, em meio ácido o ácido oxálico encontra-se principalmente na forma 

de 𝐻2𝐶2𝑂4 e 𝐻𝐶2𝑂4
−. Como o cálcio em solução é um ião positivo com carga dupla a formação de 

oxalato de cálcio (Ca𝐶2𝑂4) não é favorável e assim o oxalato encontra-se na sua forma solúvel. 

Adicionalmente ainda é possível verificar que com o aumento da temperatura a curva de distribuição 

se desloca para o lado direito, ou seja, no sentido do aumento do 𝑝𝐻 mínimo necessário para a 

ocorrência do ião 𝐶2𝑂4
2−, justificando a melhoria da eficiência da remoção do ião oxalato com o 

aumento da temperatura. 
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2.4.2. Carbonato de cálcio 

O carbonato de cálcio é outra espécie com elevado potencial de criação de incrustações. Está 

presente na matéria prima do processo, mas também pode surgir através da reação de decomposição 

térmica do oxalato de cálcio. A sua precipitação é controlada pelo equilíbrio seguinte (Equação 2.20). 

(Coto et al., 2012)(Hourlier, 2018) 

     (2.20) 

Apenas por interpretação da Equação 2.20 é possível concluir que com a diminuição da 

pressão o 𝐶𝑂2 é efetivamente perdido da solução para a fase gasosa e provocará diretamente o 

aumento da precipitação de carbonato de cálcio. Para além disso, a perda de dióxido de carbono da 

solução resulta numa redução da concentração de ácido carbónico, segundo a Equação 2.21, e 

consequentemente num aumento do 𝑝𝐻. (Coto et al., 2012) 

      (2.21) 

Como é possível concluir, tanto a pressão, o 𝑝𝐻 e até a temperatura têm uma grande 

contribuição na precipitação do carbonato de cálcio. Deste modo é essencial recorrer a dados 

experimentais que permitam descrever a influencia da variação das condições de operação na 

precipitação desta espécie.  (Coto et al., 2012) 

 

Figura 2.21 - Gráfico da solubilidade do carbonato de cálcio em água em função da temperatura (P=1 bar). (Coto et al., 

2012) 

Através da Figura 2.21 é possível aferir que a solubilidade do carbonato de cálcio em água 

varia inversamente com a temperatura. Por isso, temperaturas elevadas são favoráveis à formação de 

𝐶𝑎2+ + 2𝐻𝐶𝑂3
− ⇌ 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂 

𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2𝐶𝑂3 ⇌ 𝐻𝐶𝑂3
− +𝐻+ 
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incrustações deste tipo. 

 

Figura 2.22 - Variação da solubilidade do carbonato de cálcio em função da pressão do sistema. (Coto et al., 2012) 

Quanto à influência da pressão, é possível verificar que a solubilidade aumenta com um 

aumento da pressão. Isto deve-se ao consequente aumento da pressão parcial e solubilidade de 

dióxido de carbono na fase líquida que afeta diretamente o equilíbrio descrito pelas Equações 2.20 e 

2.21. Por isso, a presença de dióxido de carbono não só altera diretamente as espécies presentes em 

solução aquosa, mas também influência diretamente o 𝑝𝐻 da mesma. (Coto et al., 2012) 

 

Figura 2.23 - Efeito da variação do pH aquoso na solubilidade do carbonato de cálcio. (Coto et al., 2012) 

O 𝑝𝐻 tem um papel fundamental na solubilidade do carbonato de cálcio uma vez que valores 

baixos de 𝑝𝐻 provocam a diminuição da concentração de 𝐶𝑂3
2− segundo a Figura 2.24. 
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Adicionalmente a diminuição do pH resulta na libertação de 𝐶𝑂2  e diminuição da concentração de 

𝐻𝐶𝑂3
− que por sua vez leva a que a Equação 2.20 se desloque no sentido inverso. Todos estes fatores 

resultam no aumento da solubilidade do carbonato de cálcio. (Coto et al., 2012) 

 

Figura 2.24 - Diagrama do logaritmo da concentração dos diferentes estados de ionização do carbonato em função do 

pH aquoso num sistema fechado. (Lower, 1996) 

2.4.3. Sulfato de cálcio 

Dependendo das condições do meio, o sulfato de cálcio pode surgir na forma desidratada ou 

di-hidratada. Na Figura 2.25 está o gráfico do estudo da variação da solubilidade de ambos estes sais 

relativamente à temperatura do meio. (Messnaoui e Bounahmidi, 2006) 

 

Figura 2.25 - Efeito da variação da temperatura na solubilidade do sulfato de cálcio em meio aquoso. (Messnaoui e 

Bounahmidi, 2006) 
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Como se pode aferir, a solubilidade do sulfato de cálcio anidro em água diminui de forma 

estável ao longo do intervalo de temperaturas estudado. Por outro lado, o sulfato de cálcio di-

hidratado apresenta o seu máximo por volta dos 300 K. (Messnaoui e Bounahmidi, 2006) 

 

Figura 2.26 - Efeito da variação da concentração de várias espécies ácidas na solubilidade do sulfato de cálcio. (Zhang 

e Muhammed, 1989) 

Relativamente à influência da presença de espécies ácidas, através da Figura 2.26, é possível 

concluir que o ácido nítrico é o mais eficiente no aumento da solubilidade do sulfato de cálcio seguido 

pelo ácido fosfórico e o ácido sulfúrico. No entanto é possível verificar em todos eles que a partir de 

um certo nível o aumento da concentração de ácido passa a provocar o efeito oposto ao desejado 

(aumento da solubilidade do sal). (Zhang e Muhammed, 1989) 

2.5. Sorção de cálcio em fibras celulósicas 

A sorção é o fenómeno que descreve a acumulação de substâncias na interface sólido-

líquido. Este termo surgiu da dificuldade de distinção dos fenómenos de adsorção (retenção de 

solutos na superfície sólida) e absorção (retenção de solutos no interior dos sólidos ou líquidos) nas 

fibras de pasta de celulose.  Este fenómeno acontece quando as moléculas encontram nas fibras 

celulósicas o seu estado mais estável com o menor valor de energia livre. Tradicionalmente este 

fenómeno é descrito através das isotérmicas de Langmuir (Equação 2.22) que assume uma superfície 

das fibras uniforme e a formação de uma mono-camada saturada de soluto. (Duong, Hoang e Nguyen, 

2005; Sixta, 2006) 
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       (2.22) 

𝐴: 𝑐𝑎𝑡𝑖ã𝑜 

Na prática, a sorção pode limitar a eficiência de lavagem uma vez que as substâncias sorvidas 

não estão diretamente sujeitas aos fenómenos de lavagem. No entanto, é possível manipular a 

quantidade de substância sorvida através da variação de parâmetros como o 𝑝𝐻, temperatura, a carga 

da superfície das fibras através de surfactantes ou até mesma através da adição de quelantes. (Sixta, 

2006) 

Este fenómeno é fundamentalmente afetado por variações de 𝑝𝐻 uma vez que as fibras 

celulósicas são de um modo geral ionizadas negativamente e existe competição entre vários catiões 

pelos locais carregados. Adicionalmente, nem todos os catiões têm a mesma afinidade para a celulose 

e por isso podemos dispô-los em ordem decrescente da seguinte forma: 

𝐻+>𝑍𝑛2+>𝐶𝑎2+>𝑀𝑔2+>𝐶𝑠+>𝐾+>𝑁𝑎+. Como o ião 𝐻+ tem a maior afinidade para a fibra de 

celulose é possível perceber a razão pela qual o 𝑝𝐻 tem um papel tão importante na adsorção de 

catiões. A níveis de 𝑝𝐻 baixos a concentração de iões 𝐻+ é elevada e por isso estes substituem os 

metais nas ligações ionizadas das fibras. (Sixta, 2006) 

Também existe uma dependência da temperatura no equilíbrio da sorção de modo que a 

temperaturas elevadas as ligações entre os iões são mais fracas. (Sixta, 2006) 

 

Figura 2.27 - Isotérmicas de sorção de cálcio em fibras celulósicas a diferentes valores de pH e ilustração do conceito 

teórico de sorção. Adaptado de (Duong, Hoang e Nguyen, 2005; Sixta, 2006) 

Como se pode verificar a capacidade de sorção aumenta com o 𝑝𝐻 tal como previsto uma 

vez que o ião 𝐻+ tem a maior afinidade para as fibras de celulose. Deste modo, a níveis de 𝑝𝐻 

elevados as moléculas de celulose apresentam mais locais ionizados o que resulta num maior número 

de centros para sorção de iões. As constantes das isotérmicas de Langmuir apresentadas na Figura 

2.27 foram calculadas e estão dispostas na Tabela 2.2 (de notar que os valores do ponto onde 𝑝𝐻 = 

[A]𝑒
𝑞𝑒

=
1

𝑄0𝑏
+
[A]𝑒
𝑄0
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4,2 foram calculados pelo autor deste trabalho para confirmar que não estavam expostos no artigo 

devido aos desvios significativos à isotérmica de Langmuir). 

Tabela 2.2 – Parâmetros da isotérmica de Langmuir de sorção associada ao gráfico apresentado na Figura 31. (Duong, 

Hoang e Nguyen, 2005) 

𝑝𝐻 𝑏 

(L/mmol) 

𝑄0 

(mmol/kg) 

𝑟2 

10,5 1,3824±0,0147 212,8±3,2 0,999 

5,7 0,1630±0,0084 171,0±1,7 0,971 

4,2 * 0,0147 101,0101 0,625 

*calculado. 

 

Figura 2.28 - Sorção de cálcio em fibras de celulose em função da concentração da solução em equilíbrio com as 

mesmas para diferentes temperaturas. (Duong, Hoang e Nguyen, 2005) 

Relativamente à temperatura pode-se concluir através da Figura 2.28 que a capacidade de 

sorção diminui com o aumento da temperatura. No entanto também é possível verificar que este 

efeito é progressivamente diminuido e a partir dos 333 K (60°C) a adsorção de 𝐶𝑎2+ nas fibras é 

independente da temperatura. 

2.6. Degradação térmica do oxalato de cálcio 

A decomposição térmica do oxalato é descrita através de três etapas distintas no aumento 

linear de temperatura característico da TGA (Análise Termogravimétrica). A desidratação do sal, a 

formação do carbonato e a formação do óxido (Equações 2.23 a 2.25). (Hourlier, 2018) 
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       (2.23) 

       (2.24) 

        (2.25) 

 A primeira reação (Equação 2.23) dá-se entre 45 e 250 °C e corresponde à perda das 

moléculas de água. A segunda reação (Equação 2.24) começa por volta dos 250 °C onde ocorre a 

formação de carbonato de cálcio e libertação de monóxido de carbono. Por fim, através da terceira 

reação (Equação 2.25) que se dá a partir dos 800 °C, o carbonato de cálcio passa a óxido de cálcio e 

liberta dióxido de carbono. Apesar de geralmente na literatura este processo ser descrito de maneira 

simples, o estudo referenciado chama a atenção para a ocorrência de várias reações paralelas que 

normalmente são desprezadas como por exemplo a desproporcionação do monóxido de carbono a 

dióxido de carbono.(Hourlier, 2018) 

 

Figura 2.29 - Dependência da energia livre de Gibbs das várias reações associadas à decomposição térmica do oxalato 

de cálcio com a temperatura. (Hourlier, 2018) 

 De notar que quando a energia livre de Gibbs de uma reação é negativa esta é favorável no 

sentido direto. Deste modo a Figura 2.29 apresenta um gráfico que resume de forma eficaz o sistema 

de reações da degradação do oxalato de cálcio a determinada temperatura. 

2.7. Método da distância de Cook 

Uma observação substancialmente diferente de todas as outras pode afetar imenso os 

𝐶𝑎𝐶2𝑂4 ∙ 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎𝐶2𝑂4 +𝐻2𝑂 

𝐶𝑎𝐶2𝑂4 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 
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resultados de uma análise de regressão. Os chamados outliers ocorrem muito frequentemente em 

trabalhos experimentais e podem passar despercebidos se não for feita uma inspeção cuidadosa dos 

pontos registados. O método da distância de Cook foi desenvolvido para detetar estes pontos. (Blatná, 

2006) 

 A distância de Cook baseia-se na diferença entre a previsão de um modelo construído 

excluindo o ponto em causa, 𝑌(𝑖), e um modelo construído com todos os pontos, 𝑌 . Matematicamente 

a distância de Cook para a observação 𝑖, 𝐶𝐷𝑖, é definida pelas Equações 2.26 e 2.27. (Cook e 

Weisberg, 1982) 

      (2.26) 

        (2.27) 

Onde 𝑝 representa o número de preditores, ou variáveis independentes, 𝑛 o número de pontos 

e 𝑟𝑖
2 o resíduo quadrático do ponto 𝑖. Geralmente quando a distância de Cook excede o valor de 

4

𝑛
 

(cut-off point) significativamente o ponto em causa é denominado de altamente influente e após uma 

análise cuidada pode ser eliminado. (Cook e Weisberg, 1982) 

Neste trabalho a distância de Cook foi calculada recorrendo ao pack de recursos RealStats, 

para o Microsoft Excel. (Zaiontz, 2019)  

𝐶𝐷𝑖 = (𝑝𝜎
2)−1(𝑌(𝑖) − 𝑌)

𝑇(𝑌(𝑖) − 𝑌) 

𝜎2 =∑𝑟𝑖
2/(𝑛 − 𝑝)

𝑛

𝑖=1
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3. Materiais e métodos 

 Inicialmente foi feita a caracterização da pasta retirada à saída da prensa DPA-921 em 

relação ao teor percentual de matéria seca (𝑊𝑀𝑆), teor percentual de cinzas a 525 e 900 °C (𝑊𝐶𝑍
525 e 

𝑊𝐶𝑍
900), à fração mássica de cálcio (𝑤𝐶𝑎), viscosidade limitante ([η]) e índice kappa (K). Esta pasta 

foi lavada previamente com água da rede fabril de modo a remover quaisquer restos do licor de 

cozimento que possam ter permanecido. Os resultados desta caracterização encontram-se dispostos 

na Tabela 4.1 da secção de Análise e Discussão de Resultados. 

3.1. Simulação da lavagem ácida 

 Antes de determinar a melhor maneira de simular este processo de lavagem ácida em 

laboratório é necessário perceber de que maneira ele acontece na fábrica. 

 

Figura 3.1 - Representação simplificada do processo de lavagem ácida na CAIMA (A – diluição; B – extração; C – 

deslocamento e compressão). 

Após sair da prensa de lavagem DPA-921, a pasta passa por um parafuso de diluição onde é 

ajustada a consistência da pasta através da adição de água acidificada com ácido sulfúrico. É nesta 

fase que o processo de lavagem ácida se inicia com o fenómeno da diluição (Figura 3.1→A). De 

seguida, a pasta segue para a prensa de lavagem DPA-928 onde acontece uma fase de extração 

(Figura 3.1→B) seguida de uma fase de deslocamento e finalizando com uma compressão (Figura 

3.1→C). 

A B+C 
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Figura 3.2 - Configuração laboratorial da simulação do processo de lavagem ácida da CAIMA (A – diluição; B – 

extração; C – deslocamento e compressão). 

No laboratório, de modo a simular a fase de diluição, começou-se por preparar a suspensão 

de pasta com consistência ajustada a 3 %, com a solução de 𝐻2𝑆𝑂4 num gobelet e de seguida foi 

colocada numa placa de aquecimento com agitador (Figura 3.2→A). O 𝑝𝐻, a temperatura e o tempo 

de residência foram controlados em cada ensaio uma vez que foram as variáveis independentes neste 

trabalho. Posteriormente a suspensão foi filtrada num funil de Buchner (Figura 3.2→B), em seguida 

lavada uma segunda vez com a solução de ácido sulfúrico. Para terminar a pasta resultante foi ainda 

prensada manualmente no funil de Buchner com o objetivo de remover a água de um modo mais 

intensivo. 

Ao comparar os processos fabril e laboratorial é possível identificar semelhanças 

relativamente aos fenómenos de transporte de massa, assinalados pelas letras A, B e C nas Figuras 

3.1 e 3.2, que possibilitam a lavagem ácida, pelo que se admitiu que o procedimento experimental é 

uma boa aproximação do processo fabril. 

3.2. Técnicas analíticas  

3.2.1. Determinação do teor percentual de matéria seca 

 A determinação do teor de matéria seca neste trabalho é feita uma vez que todos os cálculos 

das técnicas analíticas seguintes são feitos considerando base seca. Deste modo é extremamente 

importante que o teor de matéria seca seja determinado com exatidão para minimizar a propagação 

de erros. A CAIMA adotou para o seu laboratório a norma ISO 638. 

 Este procedimento parte do pressuposto que toda a perda de massa da amostra corresponde 

à libertação de água e por isso não tem quantidades significativas de substâncias voláteis a 105±2 

°C. 

A   B  C 
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 A amostra é colocada e pesada num recipiente de vidro previamente limpo, seco e pesado 

com a tampa fechada. De seguida o recipiente e a amostra são colocados na estufa com a tampa 

aberta a 105±2 °C durante um período de tempo que garanta massa constante e geralmente é cerca 

de 3 h (o período de secagem inicial não deve exceder as 16 h). Após a secagem o recipiente é 

fechado com tampa e colocado no exsicador para arrefecer. Uma vez que o recipiente atinja a 

temperatura ambiente é necessário equalizar a pressão interior do excicador com a pressão 

atmosférica abrindo e fechando a válvula da tampa de forma rápida. De seguida é feita a 

determinação do peso do recipiente com a amostra. 

 Este processo é repetido as vezes necessárias até se verificar massa constante, ou seja, 

quando a diferença entre duas pesagens consecutivas é inferior a 0,1 % da amostra inicial em base 

húmida. A Equação 3.1 representa o cálculo associado à determinação do teor mássico percentual de 

matéria seca e um exemplo da sua aplicação pode ser encontrado no Anexo A.1. 

       (3.1) 

3.2.2. Determinação do teor de cinzas 

 O objetivo desta técnica é determinar o resíduo após ignição, também denominado de cinzas, 

a 525 e 900 °C e para isso a CAIMA utiliza as normas ISO 1762 e ISO 2144 respetivamente para as 

temperaturas acima mencionadas. 

 Inicialmente é necessário pesar um cadinho (𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜) previamente limpo e seco no 

exsicador. De seguida adiciona-se ao cadinho cerca de 10 g de amostra tal e qual (𝑚0) e pesa-se 

(𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎). Este é então posto na mufla a uma temperatura de 525±25 °C ou 900±25 °C 

durante cerca de 3 horas ou até a combustão estar completa (possível determinar visualmente através 

da ausência de partículas de cor preta). O cadinho é posteriormente removido da mufla e arrefecido 

à temperatura ambiente no exsicador. Finalmente este é pesado na balança analítica e da Equação 3.2 

vai resultar o teor de cinzas da amostra à respetiva temperatura. No Anexo A.2 é possível encontrar 

um exemplo da aplicação desta equação. 

       (3.2) 

 

3.2.3. Determinação da fração mássica de cálcio na pasta 

 O procedimento para determinar o teor de cálcio da pasta está conforme a norma portuguesa 

(NP 4192). A técnica de medida consiste na titulação de uma amostra aquosa com solução padrão de 

𝑊𝑀𝑆 =
𝑚1
𝑚0
× 100 

𝑊𝐶𝑍
𝑇 =

𝑚𝑟
𝑊𝑀𝑆
100 × 𝑚0

× 100 
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EDTA (Ácido etilenodiamino tetra-acético) com indicador Calcon a 𝑝𝐻 superior a 12 e iões 

interferentes mascarados com trietanolamina. 

 Previamente é necessário determinar o teor percentual de matéria seca e cinzas da amostra. 

A referida amostra aquosa é preparada a partir da retoma das cinzas presentes no cadinho com água 

destilada, seguida da adição de 3 mL 𝐻𝐶𝑙 6 M à solução e depois é sujeita a aquecimento em banho 

de água fervente durante 5 a 10 minutos. O conteúdo do cadinho é posteriormente transferido para 

um erlenmeyer e o seu volume ajustado a cerca 50 e 100 mL. De seguida são adicionados 5 mL de 

solução de hidróxido de potássio 8 M e esperam-se 5 minutos agitando ocasionalmente. Finalmente 

adicionam-se 5 mL de solução de 100 g/L de trietanolamina, 2 mL de solução de 20 g/L de cloridrato 

de hidroxilamina e cerca de 100 mg de indicador e titula-se com a solução de EDTA 0,01 M até se 

verificar a mudança de cor (vermelho-vinosa a azul). A fração mássica de cálcio, expresso em 

mgCa/kgpasta seca, é dada pela Equação 3.3 e um exemplo da sua aplicação pode ser consultado no 

Anexo A.3. 

       (3.3) 

 

3.2.4. Determinação da fração mássica de cálcio na estilha 

 O método utilizado na CAIMA para determinação do teor de cálcio na estilha é baseado no 

livro Quantitative Inorganic Analysis de (Vogel, 1966). Esta técnica baseia-se no mesmo princípio 

que a utilizada na determinação do cálcio da pasta na medida em que se trata de uma titulação com 

solução de EDTA. 

Previamente é necessário determinar o teor percentual de matéria seca e cinzas da amostra. 

De seguida dissolvem-se as cinzas em 10 mL de ácido clorídrico concentrado a 50 %. A solução é 

então filtrada por um papel de filtro para um balão volumétrico de 200 mL e diluída com água 

desmineralizada até perfazer a sua capacidade. É retirada uma porção de 50 mL da solução resultante 

e o seu 𝑝𝐻 é ajustado entre 12 e 13 com solução de hidróxido de sódio a 10 %. Finalmente, a solução 

é titulada com EDTA 0,025 M na presença de indicador calcon até se verificar a mudança de cor 

(vermelho-vinosa a azul). Um exemplo da aplicação da Equação 3.4 para calcular o teor de cálcio da 

estilha pode ser consultado no Anexo A.4. 

       (3.4) 

𝑤𝐶𝑎 =
𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 × 𝐶𝐸𝐷𝑇𝐴 ×𝑀𝐶𝑎 × 10

3

𝑊𝑀𝑆
100 ×𝑚0

 

𝑤𝐶𝑎 =
𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 × 𝐶𝐸𝐷𝑇𝐴 × 16 × 10

4

𝑊𝑀𝑆
100 ×𝑚0
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3.2.5. Determinação do número de viscosidade limitante 

 O método adotado para a determinação do número de viscosidade limitante é baseado na 

norma ISO 5351 e a sua principal utilidade é como indicador do grau de degradação do polímero de 

celulose. Isto é possível uma vez que se pode obter uma aproximação do grau de polimerização 

médio a partir do número de viscosidade limitante. 

 O número de viscosidade limitante, ou viscosidade intrínseca, é uma medida da contribuição 

do soluto para a viscosidade de uma determinada solução. Teoricamente é um número adimensional, 

uma vez que as unidades da variável 𝑐 deveriam ser a fração volúmica do soluto na solução, no 

entanto, na prática esta variável é expressa na forma de concentração em g/mL.  Deste modo não 

deve ser visualizada como uma viscosidade pela definição tradicional uma vez que não existe sequer 

um fator de conversão generalizado entre a viscosidade intrínseca, em mL/g, e outras viscosidades 

convencionais, expressas em Pa.s. 

 Previamente é necessário determinar o teor de matéria seca da amostra e ligar o banho 

termostatizado de modo a que a sua temperatura estabilize nos 25±0.1 °C. É pesada uma porção de 

cerca de 220 mg de amostra de pasta e colocada num frasco com 25 mL de água e cinco a dez barras 

de cobre. O frasco é colocado no agitador de braços a 600 rpm durante 30 minutos. Após o período 

de agitação são adicionados 25 mL de CED (cupri-etilenodiamina), o ar restante no frasco é removido 

através da aplicação de pressão e o período de agitação é repetido. De seguida o frasco é colocado 

no banho durante cerca de 30 minutos até estabilizar a temperatura. Finalmente o tempo de eluição 

da solução no viscosímetro é determinado, efetuando pelo menos dois ensaios, com o auxílio de uma 

pompete e um cronómetro. Através da Equação 3.5, tendo em conta que a constante do viscosímetro 

(ℎ) foi previamente determinada e é igual a 0,130 s-1, resulta a razão de viscosidade. Este valor deve 

estar entre 6,6 e 10 uma vez que fora deste intervalo o modelo não é válido. Neste caso é necessário 

alterar a quantidade de amostra inicial pesada. 

        (3.5) 

 Recorrendo à Tabela 6 do Anexo A.5, com 𝜂𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 é possível retirar a viscosidade relativa, 

([𝜂] × 𝑐)𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎, e finalmente utilizando a Equação 3.6, com a concentração de celulose na solução 

1:1 CED/água, 𝑐, calcular a viscosidade limitante. Um exemplo destes cálculos está exposto no 

Anexo A.5. 

         (3.6)  

𝜂𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝜂

𝜂0
= ℎ × 𝑡 

[𝜂] =
([𝜂] × 𝑐)𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎

𝑐
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4. Análise e discussão de resultados 

 Nesta secção são apresentados e discutidos todos os resultados obtidos experimentalmente 

assim como um exercício que visa comparar um processo com e sem o estágio de lavagem ácida. 

 As características da pasta recolhida da prensa DPA-921 no início do trabalho experimental 

estão enunciadas na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Resultados da caracterização inicial da pasta removida da prensa DPA-921 e lavada com água da rede 

fabril. 

𝑾𝑴𝑺 𝑾𝑪𝒁
𝟓𝟐𝟓 𝑾𝑪𝒁

𝟗𝟎𝟎 𝒘𝑪𝒂 [η] K 

25,99 0,131 0,096 243,84 685,72 7,80 

 

4.1. Estudo da variação do tempo de residência 

 Para perceber de que maneira o tempo de residência afeta as variáveis dependentes em estudo 

foram feitas lavagens ácidas com tempos de residência variáveis entre 0 e 120 minutos à temperatura 

de 50 °C e 𝑝𝐻 2. Na prática o tempo de residência 0 significa que a pasta contacta instantaneamente 

com a solução ácida já no equipamento de lavagem. Deste modo, foi colocada no funil de Buchner 

com o vácuo ligado e lavada simultaneamente com a água nas condições de temperatura e 𝑝𝐻 

enunciadas. Assim é simulada a fase de deslocamento e prensagem da prensa de lavagem evitando a 

fase de diluição que é a principal contribuição para o tempo de residência. 

 

Figura 4.1 – Variação do teor de cinzas a 525 e 900 °C da pasta solúvel em função do tempo de residência (τ) em 

minutos. 
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Segundo a Figura 4.1, para o tempo de residência 0 a remoção de cinzas é fraca, no entanto 

verifica-se uma queda abrupta no teor de cinzas em resposta a um pequeno aumento no tempo de 

residência que nos leva a constatar que existe uma dependência forte entre estas variáveis nos 

estágios iniciais da lavagem ácida. Após os 30 minutos é possível deduzir que os fenómenos de 

transporte de massa (sorção e diluição) chegam a um equilíbrio e a eficiência de remoção de cálcio 

mantém-se constante. Quanto à diferença entre as determinações de cinzas a 525 e 900 °C deve-se à 

decomposição térmica do ião carbonato a óxido, tendo em conta que os oxalatos a 525 °C já sofreram 

decomposição térmica e estão na forma de carbonato. Comparando estas diferenças na condição 

inicial e nos ensaios é possível concluir que o processo de lavagem ácida é eficaz na remoção de 

oxalatos, e carbonatos especialmente em tempos de residência próximos de 60 minutos onde esta 

diferença se torna desprezável. (Hourlier, 2018) 

 

Figura 4.2 - Variação do teor de cálcio da pasta solúvel em função do tempo de residência (τ) em minutos. 

 De maneira semelhante ao teor de cinzas, o teor de cálcio também apresenta maior 

dependência relativamente ao tempo de residência nos estágios iniciais da lavagem. No entanto esta 

dependência apresenta-se de uma maneira menos acentuada na medida em que para o tempo de 

residência 0 a eficiência de remoção de cálcio é significativamente superior que a de remoção de 

cinzas. Verifica-se ainda que o equilíbrio dos fenómenos em causa também é atingido sensivelmente 

aos 30 minutos. 
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Figura 4.3 - Variação da viscosidade limitante da pasta solúvel em função do tempo de residência (τ) em minutos. 

Quanto à viscosidade limitante verifica-se que esta é fortemente dependente do tempo de 

residência. Apesar de não se verificar uma diminuição significativa da viscosidade para 𝜏 = 0 é 

evidente uma aceleração da degradação da celulose após 60 minutos.  

Estas observações estão de acordo com a ocorrência da hidrólise da celulose em meio ácido. Esta 

reação é responsável pela despolimerização da celulose que por sua vez vai provocar uma diminuição 

na sua viscosidade. (Sixta, 2006) 

Adicionalmente, de modo a justificar a aceleração observada, propõe-se que a hidrólise da 

celulose apresente um efeito de auto aceleração, no sentido que a diminuição do grau de 

polimerização aumenta a área de contacto entre as fibras de celulose e a solução ácida, ou seja, as 

moléculas ativas na hidrólise têm maior acessibilidade às ligações que sofrem a clivagem (β-1,4-

glicosidicas). 

4.2. Estudo da variação do pH 

 No estudo do efeito da variação do 𝑝𝐻 da lavagem ácida entre 1,5 a 3,0 o tempo de residência 

foi mantido a 60 minutos e a temperatura a 50 °C.  
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Figura 4.4 - Teor de cinzas a 525 e 900 °C da pasta solúvel em função do pH da lavagem ácida. 

 Como se pode observar a eficiência da lavagem ácida aumenta com a diminuição do 𝑝𝐻. 

Existem vários fatores responsáveis por este efeito. A bibliografia citada demonstra que as 

solubilidades do oxalato, do carbonato e até do sulfato de cálcio aumentam com a diminuição do 𝑝𝐻 

do meio. (Coto et al., 2012; Liu et al., 2015; Messnaoui e Bounahmidi, 2006) 

Para além disso a sorção dos catiões metálicos típicos de cinzas em fibras celulósicas diminui 

com a redução do 𝑝𝐻 uma vez que o ião 𝐻+ tem maior afinidade para as fibras. (Sixta, 2006) 

Relativamente à diferença entre os ensaios com a determinação de cinzas a 525 e 900 °C 

através da Figura 4.4, pode-se verificar que a lavagem ácida tem uma eficiência de remoção de 

oxalatos e carbonatos elevada ao longo de toda a gama de 𝑝𝐻 estudada.  

 

Figura 4.5 - Variação do teor de cálcio da pasta solúvel em função do pH da lavagem ácida. 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25

Te
o

r 
d

e 
C

in
za

s 
(%

)

pH

Teor de cinzas em função do pH

Cond. Inicial 525 °C

Cond. Inicial 900 °C

Ensaios 525 °C

Ensaios 900 °C

0

50

100

150

200

250

1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25

Te
o

r 
d

e 
C

ál
ci

o
 (

m
g/

kg
)

pH

Teor de cálcio em função do pH

Cond. Inicial

Ensaios



45 

 

Ao nível do teor de cálcio pode-se verificar que a eficiência de remoção aumenta com a 

acidez da lavagem, mas de forma pouco acentuada. Por este motivo pode não ser viável chegar a 

níveis de 𝑝𝐻 muito baixos uma vez que a diferença é pouco significativa. Esta observação é 

justificada pela bibliografia citada uma vez que a solubilidade dos sais oxalato, carbonato e sulfato 

de cálcio aumentam com a diminuição do 𝑝𝐻 na gama em estudo. (Coto et al., 2012; Liu et al., 2015; 

Messnaoui e Bounahmidi, 2006) 

Para além disso o estudo da sorção de cálcio em fibras de celulose demonstrou que a 

capacidade de sorção do cálcio nas fibras diminui com a redução do 𝑝𝐻. (Duong, Hoang e Nguyen, 

2005) 

 

Figura 4.6 – Número de viscosidade limitante da pasta solúvel em função do pH da lavagem ácida. 

 Quanto à viscosidade intrínseca, verifica-se que esta diminui com o 𝑝𝐻 porque a principal 

reação responsável por este resultado é a hidrólise da celulose catalisada por iões 𝐻+ . Uma redução 

no 𝑝𝐻 traduz-se num aumento da concentração de protões que por sua vez vão acelerar o processo 

de hidrólise ácida. (Sixta, 2006) 

4.3. Estudo da variação da temperatura 

No estudo do efeito da variação da temperatura da lavagem ácida entre 50 e 90 °C o tempo 

de residência foi mantido a 60 minutos e o 𝑝𝐻 a 2.  
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Figura 4.7 - Variação do teor de cinzas a 525 e 900 °C da pasta solúvel em função da temperatura da lavagem ácida. 

 No que toca à remoção de cinzas um aumento da temperatura provoca um aumento da 

eficiência ainda que este seja pouco significativo. Podemos invocar vários argumentos para justificar 

esta observação. Por um lado, o ião oxalato na mistura sofre um aumento da solubilidade em resposta 

ao aumento da temperatura apesar de os iões carbonato e sulfato apresentarem o efeito contrário. Por 

outro, a capacidade de sorção das fibras celulósicas diminui com a temperatura o que facilita o 

processo de lavagem ácida. (Coto et al., 2012; Duong, Hoang e Nguyen, 2005; Liu et al., 2015; 

Messnaoui e Bounahmidi, 2006) 

Relativamente à remoção de oxalatos e carbonatos à temperatura de 50 e 70 °C esta pode ser 

considerada bastante eficiente, no entanto à medida que se aumenta a temperatura esta eficiência 

diminui como se pode constatar a 90 °C. Isto acontece porque a solubilidade do carbonato de cálcio 

diminui com o aumento da temperatura na gama em estudo. Por este motivo podemos considerar que 

a diferença entre as determinações a 525 e 900 °C se deve exclusivamente ao ião carbonato uma vez 

que a solubilidade do oxalato aumenta com a temperatura. Adicionalmente a solubilidade do ião 

sulfato também diminui com o aumento da temperatura na gama em estudo. (Coto et al., 2012; 

Messnaoui e Bounahmidi, 2006) 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

40 50 60 70 80 90 100

Te
o

r 
d

e 
C

in
za

s 
(%

)

T (°C)

Teor de cinzas em função da temperatura

Cond. Inicial 525 °C

Cond. Inicial 900 °C

Ensaios 525 °C

Ensaios 900 °C



47 

 

 

Figura 4.8 - Variação do teor de cálcio da pasta solúvel em função da temperatura da lavagem ácida. 

 Quanto à variação do teor de cálcio observa-se que um aumento de temperatura provoca um 

aumento na eficiência de remoção ainda que este seja pouco significativo. Isto é explicado pelo facto 

de as fibras celulósicas diminuírem a sua capacidade de sorção à medida que a temperatura aumenta. 

Para além disso, de um modo geral, a solubilidade de sais em água aumenta com a temperatura, 

contudo há exceções como é o caso do carbonato e sulfato de cálcio. (Duong, Hoang e Nguyen, 2005; 

Liu et al., 2015) 

 

Figura 4.9 – Número de viscosidade limitante da pasta solúvel em função da temperatura da lavagem ácida. 

Na Figura 4.9 observa-se que o número de viscosidade limitante das amostras diminui 

constantemente com o aumento da temperatura. Esta observação pode ter duas justificações 

primárias. Primeiro o aumento de temperatura favorece os fenómenos de transporte de massa como 

a difusão de espécies ativas na hidrólise da celulose. Adicionalmente, o aumento da temperatura tem 
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um efeito drástico no aumento da hidrólise da celobiose (polímero de β-D-glucopiranose com 𝐷𝑃=2) 

principalmente acima de 140 °C e por isso podemos assumir que um efeito semelhante ocorre em 

polímeros de maiores dimensões. (Dadach e Kaliaguine, 1993) 

4.4. Estudo da propagação do cálcio no cozimento ao sulfito 

 Foram recolhidas amostras da estilha alimentada aos reatores bem como a pasta resultante à 

saída. De seguida a pasta foi lavada com água da rede fabril e foi analisado o teor de cálcio de ambos. 

Os resultados obtidos estão resumidos na Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 - Perfil de propagação do cálcio antes e após o cozimento ao sulfito. 

 Observando o gráfico obtido é possivel identificar logo à partida um outlier que foi eliminado 

recorrendo à análise da distância de Cook e a tabela resultante com os valores calculados pode ser 

consultada no Anexo A.6. De notar que o cut-off point para este conjunto de dados é 0,444(4) e o 

valor do ponto em causa é 25,6. (Cook e Weisberg, 1982) 

 Analisando o gráfico não se pode considerar uma correlação forte, no entanto, é possível 

detetar uma tendência. Deste modo consegue-se proceder a uma comparação entre o processo com 

(Figura 4.11 - Cenário B) e sem (Figura 4.11 - Cenário A)  lavagem ácida mas é necessário ter em 

conta que esta pode estar sujeita a erros elevados. 

 Neste trabalho o máximo de eficiência de remoção de cálcio da lavagem ácida obtido foi de 

96 %, no ensaio com 𝑝𝐻 = 1,5, porém para os efeitos deste estudo consideramos uma estimativa 

mais conservadora de 90 %. No anexo A.7 encontra-se uma tabela com a eficiência de remoção de 

cálcio e cinzas de cada ensaio. 
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Figura 4.11 - Comparação entre os perfis do teor de cálcio do cozimento ao sulfito com e sem um estágio de lavagem 

ácida considerando a tendência da Figura 45, uma eficiência de lavagem de 90% e o limite de teor de cálcio à saída de 

120 mg/kg. 

Todos os cálculos associados a esta comparação podem ser consultados no anexo B. 

Considerando ainda para a Eucalyptus globulus o teor de cálcio médio na madeira de 712 

mg/kg e para a casca 14813 mg/kg (valores típicos) calculou-se que o teor máximo de casca à entrada 

do processo não deve exceder 0,6 %  no Cenário A de e 6,8 % no Cenário B, para atingir o objectivo 

comum de 120 mgCa/kgpasta seca à saída. 

Em suma, a adição do estágio de lavagem ácida vai aumentar drásticamente a versatilidade 

da fábrica na medida em que a capacidade de processamento de matéria prima com fração mássica 

de cálcio elevado vai aumentar significativamente.  

Digestor Digestor

LA
120 mg/kg 120 mg/kg

802 mg/kg

1200 mg/kg

1668 mg/kg

Cenário A Cenário B



50 

 

5. Conclusões 

O tema deste trabalho surgiu através da necessidade de otimização dos parâmetros de 

qualidade mais importantes da pasta solúvel, sendo estes o teor em cinzas, teor de cálcio e 

viscosidade. Estes parâmetros se não forem controlados originam problemas de incrustações muito 

prejudiciais na produção de viscose, que é um dos principais derivados da pasta solúvel. Com isto 

em mente, foi feito o estudo do comportamento dos mesmos face à variação experimental das 

condições processuais da lavagem ácida. Adicionalmente foi verificado que a lavagem ácida deve 

ser feita após os dois primeiros estágios de branqueamento uma vez que existe a formação de oxalatos 

em ambos. 

Relativamente ao estudo dos tempos de residência no que toca à remoção de cinzas e cálcio 

conclui-se que o equilíbrio é atingido por volta dos 30 minutos enquanto que a remoção de oxalatos 

e carbonatos atinge o máximo por volta dos 60 minutos. Quanto à variação da viscosidade verifica-

se que até aos 60 minutos não existe uma variação significativa. Deste modo, o tempo de residência 

recomendado é de 30 minutos uma vez que uma lavagem com esta duração já garante uma boa 

eficiência de remoção de cinzas e cálcio e não existem vantagens suficientes para justificar o aumento 

deste valor. 

No estudo da variação do 𝑝𝐻 observou-se que a eficiência de remoção de cinzas e cálcio 

aumenta com a acidez do meio, ainda que de forma desacelerada, enquanto que a remoção de oxalatos 

e carbonatos se manteve relativamente constante. Por outro lado, verificou-se uma elevada 

sensibilidade da viscosidade relativamente à acidez do meio na medida em que uma diminuição no 

𝑝𝐻 provoca uma queda significativa na viscosidade limitante. Assim recomenda-se um 𝑝𝐻 de 2, mas 

com uma nota de precaução relativamente à possível degradação excessiva da celulose. 

Quanto ao estudo da variação da temperatura conclui-se que um aumento da temperatura 

provoca um aumento da eficiência de remoção de cinzas e cálcio, ainda que este seja pouco 

significativo. Por outro lado, à temperatura de 90 °C a remoção de oxalatos e carbonatos sofre uma 

perda de eficiência relativamente a temperaturas mais baixas. Adicionalmente verifica-se que a 

viscosidade tem uma relação linear com a temperatura de modo que um aumento desta provoca uma 

diminuição proporcional de viscosidade. Recomenda-se uma temperatura de operação de 50 °C uma 

vez que os encargos energéticos adicionais, bem como a diminuição da viscosidade, associados à 

temperatura de 70 °C não justificam os benefícios obtidos na remoção de cinzas e cálcio. 

Finalmente, através do estudo da propagação de cálcio no cozimento foi possível concluir 

que a adição do estágio de lavagem ácida vai aumentar drasticamente a versatilidade da fábrica 

relativamente aos limites de teor de cinzas e cálcio das matérias primas. 
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5.1. Sugestões de trabalho futuro 

Para o futuro recomenda-se um estudo mais detalhado dos perfis do teor de cinzas e cálcio 

para tempos de residência inferiores a 30 minutos uma vez que é a zona onde se verifica maior 

variação e por isso seria interessante estudá-la para compreender melhor os fenómenos em questão. 

Alternativas para o controlo de cinzas e cálcio passam por realizar estudos sobre a matéria 

prima, mais especificamente na relação entre a composição dos solos e as plantações eucaliptos. Pode 

ainda ser otimizada a limpeza da madeira à entrada do processo para minimizar a contaminação da 

estilha com casca e solo, principais fontes de cinzas e cálcio. 

Finalmente propõe-se o estudo de agentes quelantes que auxiliem a remoção de iões. Esta 

medida pode ser interessante para obter teores de cinzas e cálcio impossíveis apenas com a lavagem 

ácida ou para desbloquear a lavagem ácida em condições menos agressivas para as fibras de celulose 

se a sua degradação for um problema ou até simplesmente para reduzir gastos energéticos. (Sixta, 

2006) 
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Anexos 

A. Exemplos de cálculo e tabelas complementares 

Esta secção tem como objetivo primário a exposição de todos os cálculos feitos assim como 

as tabelas auxiliares aos mesmo. Para além disso também são apresentados todos os resultados 

obtidos. De notar que todos os ensaios apresentados na Tabela 5 foram feitos em duplicado. 

Tabela A.1 – Compilação de todos os resultados obtidos durante a fase experimental do trabalho. 

  Lavagem       

Descrição # pH 
T 

(°C) 

τ 

(min) 

𝑾𝑴𝑺 

(%) 
𝑾𝑪𝒁
𝟓𝟐𝟓 

(%) 

𝑾𝑪𝒁
𝟓𝟐𝟓 

(%) 

𝒘𝑪𝒂 

(mg/kg) 

[η] 

(mL/g) 
K 

DPA-921_RF 1 - - - 26,0 0,131 0,096 243,8 685,7 7,80 

τ _0 3 2,0 50 0 88,4 0,099 0,083 135,9 683,6 - 

τ_30 4 2,0 50 30 73,0 0,026 0,010 28,8 670,5 - 

τ_60 5 2,0 50 60 91,6 0,016 0,018 14,2 668,5 - 

τ_120 6 2,0 50 120 80,6 0,023 0,027 18,8 603,3 - 

pH_1,5 7 1,5 50 60 88,7 0,010 0,007 8,7 643,5 - 

pH_2,0 8 2,0 50 60 90,2 0,015 0,012 20,3 654,8 - 

pH_2,5 9 2,5 50 60 92,2 0,037 0,034 38,5 658,4 - 

pH_3,0 10 3,0 50 60 92,3 0,060 0,056 75,0 687,9 - 

T_50 11 2,0 50 60 91,8 0,019 0,017 31,8 640,3 - 

T_70 12 2,0 70 60 91,8 0,010 0,010 16,9 627,3 - 

T_90 13 2,0 90 60 89,8 0,010 0,006 14,8 612,6 - 

 

A.1 Determinação do teor de matéria seca 

        (3.1) 

⇔𝑊𝑀𝑆 =
𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 −𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜
𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 −𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜

× 100 ⇔ 

⇔𝑊𝑀𝑆 =
29,1649 − 27,6306

33,5320 − 27,6306
× 100 ⇔ 

⇔𝑊𝑀𝑆 =
1,5343

5,9014
× 100 = 25,9989 % 

𝑊𝑀𝑆 =
𝑚1
𝑚0
× 100 ⇔ 
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A.2 Determinação do teor de cinzas 

       (3.2) 

 

⟺𝑊𝐶𝑍
𝑇 =

𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 −𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜
𝑊𝑀𝑆
100 × (𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 −𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜)

× 100 ⇔ 

⇔𝑊𝐶𝑍
525 =

29,5460 − 29,5357

25,9989
100 × (60,1162 − 29,5357)

× 100 ⇔ 

⇔𝑊𝐶𝑍
525 =

0,0103

25,9989 
100

× 30,5805
× 100 = 0,131 % 

A.3 Determinação do teor de cálcio na pasta 

       (3.3) 

 

⇔ 𝑤𝐶𝑎 =
𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 × 𝐶𝐸𝐷𝑇𝐴 ×𝑀𝐶𝑎 × 10

3

𝑊𝑀𝑆
100 × (𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 −𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜)

⇔ 

⇔ 𝑤𝐶𝑎 =
4,90 × 0,0101 × 40,08 × 103

25,9989
100

× (60,1162 − 29,5357)
= 249 𝑚𝑔/𝑘𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 

A.4 Determinação do teor de cálcio na estilha 

       (3.4) 

 

⇔ 𝑤𝐶𝑎 =
𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 × 𝐶𝐸𝐷𝑇𝐴 × 16 × 10

4

𝑊𝑀𝑆
100 × (𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 −𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜)

⇔ 

⇔ 𝑤𝐶𝑎 =
3,10 × 0,0250 × 16 × 104

62,3
100 × (50,5435 − 29,4096)

= 942 𝑚𝑔/𝑘𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 

𝑊𝐶𝑍
𝑇 =

𝑚𝑟
𝑡𝑀𝑆
100

× 𝑚0

× 100 ⇔ 

𝑤𝐶𝑎 =
𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 × 𝐶𝐸𝐷𝑇𝐴 ×𝑀𝐶𝑎 × 10

3

𝑊𝑀𝑆
100 ×𝑚0

⇔ 

𝑤𝐶𝑎 =
𝑉𝐸𝐷𝑇𝐴 × 𝐶𝐸𝐷𝑇𝐴 × 16 × 10

4

𝑊𝑀𝑆
100 ×𝑚0

⇔ 
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A.5 Determinação do número de viscosidade limitante 

        (3.5) 

⇔ 𝜂𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = ℎ ×
𝑡1 + 𝑡2
2

⇔ 

⇔ 𝜂𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0,130 ×
58,79 + 58,91

2
= 7,65 

 

Através da Tabela 6 é possível obter o valor do número de viscosidade limitante e 

consequentemente pela Equação 3.6 calcular a viscosidade limitante. 

𝜂𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = ℎ × 𝑡 ⇔ 
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Tabela A.2 – Valores tabelados de [𝜂] × 𝑐 utilizados no cálculo do número de viscosidade limitante. (ISO 5351:2004(E) 

- Determination of limiting viscosity number in cupri-ethylenediamine (CED) solution, 2004) 

 

 

           

(3.6) 

⇔ [𝜂] =
2,841

0,00413
= 687 𝑚𝐿/𝑔 

[𝜂] =
[𝜂] × 𝑐

𝑐
⇔ 
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A.6 Determinação da distância de Cook 

A distância de Cook foi calculada recorrendo ao pack de recursos RealStats e a Tabela 7 

apresenta os resultados obtidos. 

Tabela A.3 – Resultados obtidos para a distância de Cook através do pack de recursos RealStats para o Microsoft 

Excel onde a linha a vermelho representa o ponto eliminado. 

Obs Ca_Estilha Ca_Pasta Pred Y Residual Leverage SResidual 

Mod 

MSE RStudent T-Test Cook's D 

1 800,805 146,4005 317,4201 -171,02 0,255396 -1,47701 9094,745 -2,0782 0,076287 0,502455 

2 941,5784 186,2112 305,1719 -118,961 0,1302 -1,0274 12929,67 -1,12176 0,298964 0,090828 

3 991,2696 320,9043 300,8485 20,05575 0,113904 0,173211 15565,68 0,170771 0,869235 0,002176 

4 970,2573 310,7032 302,6767 8,026483 0,119019 0,069321 15629,15 0,068403 0,947378 0,000368 

5 1544,735 180,3214 252,6936 -72,3723 0,916378 -0,62504 5202,011 -3,46997 0,010406 25,59884 

6 970,1505 277,5226 302,686 -25,1634 0,119051 -0,21732 15521,54 -0,21519 0,835753 0,003623 

7 1002,278 398,4723 299,8907 98,58153 0,112264 0,851397 13816,78 0,890123 0,402954 0,05163 

8 1017,847 442,5775 298,5361 144,0415 0,111163 1,24401 11750,87 1,409424 0,201554 0,108877 

9 959,5501 420,4191 303,6083 116,8108 0,122626 1,008834 13049,36 1,091682 0,311116 0,081063 

 

A.7 Eficiências de remoção de cinzas e cálcio 

As eficiências de remoção de cinzas e cálcio na lavagem ácida foram calculadas recorrendo 

à Equação 7.1. Esta equação é apresentada no contexto do teor de cinzas, considerando que a massa 

de pasta seca é constante, no entanto também pode ser aplicada ao teor de cálcio. Os resultados são 

apresentados na Tabela 8. 

 

     (A.1) 

 

⇔ 𝜃 =
(𝑊𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑚ã𝑒

𝑇 ×𝑚𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎) − (𝑊𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎
𝑇 ×𝑚𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎)

(𝑊𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑚ã𝑒
𝑇 ×𝑚𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎)

× 100 ⇔ 

⇔ 𝜃 =
𝑊𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑚ã𝑒
𝑇 −𝑊𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎

𝑇

𝑊𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑚ã𝑒
𝑇 × 100 ⇔ 

⇔ 𝜃 =
0,131 − 0,099

0,131
× 100 = 25 % 

 

 

 

 

𝜃 =
𝑚𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑚ã𝑒 −𝑚𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎

𝑚𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑚ã𝑒
× 100 ⇔ 
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Tabela A.4 – Eficiências de remoção de cálcio e cinzas para lavagens ácidas com diferentes tempos de residência, pH e 

temperatura. 

 

Eficiencia (𝜽) 

(%) 

 
CZ_525 CZ_900 Ca 

τ_0 25% 14% 44% 

τ_30 80% 89% 88% 

τ_60 88% 82% 94% 

τ_120 82% 72% 92% 

pH_1,5 92% 92% 96% 

pH_2,0 89% 87% 92% 

pH_2,5 72% 65% 84% 

pH_3,0 54% 42% 69% 

T_50 86% 83% 87% 

T_70 92% 90% 93% 

T_90 92% 94% 94% 

 

B. Comparação do processo com e sem lavagem ácida 

Inicialmente foi definido o objetivo do teor de cálcio da pasta do produto como 120 

mgCa/kgpasta seca. Depois, através da manipulação da Equação A.2 e considerando a eficiência de 

lavagem ácida igual a 90% calculou-se o teor de cálcio máximo à saída da fase de cozimento. 

      (A.2)  

 

⇔ 𝜃 =
𝑊𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑚ã𝑒
𝑇 −𝑊𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎

𝑇

𝑡𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑚ã𝑒
𝑇 × 100 ⇔ 

⇔𝑊𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑚ã𝑒
𝑇 =

𝑊𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎
𝑇

1 −
𝜃
100

⇔ 

⇔𝑊𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑚ã𝑒
𝑇 =

120

1 −
90
100

= 1200 𝑚𝑔/𝑘𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 

De seguida o valor obtido (no caso do processo sem lavagem ácida foi utilizado o valor de 120 

mg/kgpasta seca) foi aplicado à equação resultante da linearização dos dados apresentados na Figura 

4.10 e obteve-se o valor máximo de cálcio na estilha. Os valores do declive e da ordenada na origem 

estão expostos na Tabela B.1. 

 

𝜃 =
𝑚𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑚ã𝑒 −𝑚𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎

𝑚𝐶𝑍,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑚ã𝑒
× 100 ⇔ 
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Tabela B.1 – Resultados do declive e ordenada na origem obtidos a partir dos dados da Figura 4.10. 

m b r2 

1,2464 879,52 0,6137 

   

      (B.1) 

⇔ 𝑥 =
𝑦 − 𝑏

𝑚
⇔ 

⇔ 𝑥 =
1200 − 879,52

1,2464
= 1668 𝑚𝑔/𝑘𝑔𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 

 Finalmente calculou-se o teor máximo de casca resolvendo a Equação B.2. 

 

(B.2) 

⇔ 1668 = 712 × (1 −𝑊𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎) + 14813 ×𝑊𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎 ⇔ 

⇔𝑊𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎 = 0,068 ⇔ 

⇔𝑊𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎 = 6,8% 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 ⇔ 

𝑤𝐶𝑎,𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙ℎ𝑎 = 𝑤𝐶𝑎,𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 × (1 −𝑊𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎) + 𝑤𝐶𝑎,𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎 ×𝑊𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎 ⇔ 
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C. Lista de conversões de fábricas de pasta solúvel 

Tabela C.1 – Lista de fábricas de pasta da indústria papeleira que se converteram à produção de pasta solúvel. (Wright, 

2017) 

 

 


