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SUMÁRIO  

A mistura dos efluentes orgânicos e inorgânicos nas fábricas de pasta leva a que as lamas primárias 
possuam quantidades elevadas (~40% m/m) de carbonatos, que dificultam a eventual valorização da 
fracção celulósica por hidrólise em açúcares simples fermentáveis. Para estudar a viabilidade de 
recuperação desta fracção usou-se como modelo pasta kraft crua que foi hidrolisada por um processo 
bietápico, catalisado com ácido sulfúrico, mais diluído na primeira etapa para favorecer a hidrólise das 
hemiceluloses, e mais concentrado na segunda etapa para favorecer a hidrólise da celulose. Em cada 
etapa estudou-se o efeito de três variáveis: concentração de ácido, temperatura e tempo de reacção. O 
objectivo foi o de maximizar a produção de açúcares redutores fermentáveis e minimizar a extracção 
de lenhina e a formação de furfural, pelo seu efeito inibidor do processo fermentativo subsequente. Os 
melhores resultados foram obtidos com uma concentração de H2SO4 0.5 M a 120 ºC durante 60 min na 
primeira etapa hidrolítica, seguida da hidrólise do resíduo sólido com H2SO4 4 M a 120 ºC durante 30 
min. Nestas condições obteve-se 83% (m/m) de açúcares redutores relativamente à amostra original de 
pasta (a.s.). Condições mais drásticas das reacções de hidrólise revelaram-se desfavoráveis pela 
presença de maiores quantidades de compostos inibidores de fermentação.  
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SUMMARY 

The mixture of organic and inorganic effluents in pulp mills leads to high amount of carbonates (~ 
40% w/w) in the primary sludge, which hinder the eventual valorisation of the cellulose fraction by its 
hydrolysis into fermentable simple sugars. To study the recovery feasibility of this fraction kraft pulp 
was used as a model material. It was hydrolyzed by a two-stage process, catalyzed by sulphuric acid: 
more dilute in the first step to promote the hydrolysis of hemicellulose, and more concentrated in the 
second step to promote hydrolysis of cellulose. At each step the effect of three variables was studied: 
acid concentration, temperature and reaction time. The goal was the maximization of fermentable 
sugars and the minimization of the extracted lignin due to its inhibitory effect on the subsequent 
fermentation process. The best results were obtained with a concentration of 0.5 M H2SO4 at 120 °C 
for 60 min in the first hydrolytic step, followed by hydrolysis of solid residue with 4 M H2SO4 at 120 
°C for 30 min. Under these conditions 83% (w/w) of reducing sugars was obtained based on the 
original sample (odp). Hydrolysis conditions more drastic had negative effects due to the presence of 
larger amounts of fermentation inhibitors.  
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INTRODUÇÃO   

A indústria da pasta e do papel tem um peso significativo na economia portuguesa, em particular na 
região Centro, sendo a madeira de eucalipto a principal matéria-prima. Este material lenhocelulósico é 
maioritariamente constituído por uma mistura complexa de vários polissacarídeos (celulose e 
hemiceluloses) envolvidos em lenhina. O processo kraft é o mais utilizado para dissolver a lenhina e 



 
 

libertar as fibras da matriz lenhocelulósica. A pasta crua assim obtida é sujeita depois a um processo 
de branqueamento para a produção de pasta branca. Os efluentes da produção de pasta são 
provenientes maioritariamente da lavagem da pasta e apresentam uma elevada carga orgânica, com 
elevados índices de carências química e bioquímica de oxigénio. Para atingir os níveis exigidos de 
indicadores de impacte ambiental os efluentes passam por um tratamento primário e outro secundário. 
Como consequência da sua elevada carga orgânica, o tratamento secundário destes efluentes em 
enormes tanques de lamas activadas conduz a elevados consumos de potência de agitação, para efeitos 
de arejamento e homogeneização. Dado que a mistura resultante do tratamento primário dos efluentes 
da indústria da pasta e do papel (lamas primárias) é rica em compostos celulósicos (celulose e 
hemicelulose) ela pode ser potencialmente valorizada com a produção de açúcares fermentáveis, após 
ser submetida a uma hidrólise química ou enzimática. No eucalipto, a principal hemicelulose é uma 
xilana pelo que a hidrólise do material fibroso deverá dar origem essencialmente a glucose e a xilose 
que são dois açúcares redutores.  

A produção de bioetanol por via fermentativa é um exemplo de valorização energética das lamas 
celulósicas [1-7], dando origem a um produto de grande mercado, seja como biocombustível, seja 
como aditivo oxigenado aos combustíveis de origem fóssil. A viabilidade biotecnológica da conversão 
dos polissacarídeos em açúcares simples fermentáveis é facilitada pelo baixo conteúdo de lenhina 
desta matriz residual que constitui as lamas primárias. No entanto, a sua composição global depende 
fortemente da natureza do processo de produção de pasta e da sua integração ou não com a produção 
de papel [2]. De facto, a caracterização físico-química de lamas provenientes de várias fábricas 
integradas e não-integradas, levou à conclusão de que, para além dos compostos celulósicos, as lamas 
contêm também compostos inorgânicos, provenientes tanto da área de recuperação como da produção 
de papel (virgem ou reciclado), como por exemplo carbonato de cálcio [2]. Este resíduo inorgânico é 
indesejável e tem um custo de tratamento associado. Deste modo, o uso de um processo ácido para a 
hidrólise química das lamas é ambientalmente nefasto devido à elevada libertação de CO2, para além 
do correspondente aumento no consumo de reagente. A hidrólise enzimática dos resíduos celulósicos 
destas lamas poderá vir a ser uma alternativa mais sustentável embora o custo dos sistemas 
enzimáticos seja elevado [3,7-11]. 

Verifica-se então que principal dificuldade identificada para a valorização económica das lamas 
primárias está relacionada com o processo actual de mistura das correntes orgânicas e inorgânicas. A 
segregação da corrente celulósica contribuiria para o sucesso da sua valorização. Contudo, atendendo 
aos custos associados à modificação de configurações industriais para se efectuar essa segregação, é 
preciso verificar se a recuperação da fracção orgânica das lamas é economicamente viável. Assim, 
devido à semelhança de composição química, a pasta crua foi escolhida como um modelo de lamas 
primárias para estudar a valorização da fracção celulósica (com a vantagem de ter muito menos 
compostos inorgânicos). O processo utilizado foi uma hidrólise química, catalisada por ácido 
sulfúrico, mas bietápica: uma primeira etapa mais suave para promover a hidrólise das hemiceluloses, 
seguida de uma etapa mais forte para promover a hidrólise da celulose (polímero de glucose).  

 

PARTE EXPERIMENTAL  

Caracterização físico-química de pastas e lamas celulósicas  

Os materiais celulósicos inicialmente disponíveis para caracterização eram pasta crua, pasta branca e 
lamas primárias. Os teores dos componentes maioritários, nomeadamente lenhina e açúcares, foram 
reconhecidos como determinantes na avaliação da composição destes materiais. Quantificou-se 
também os teores de humidade e cinzas. Nos hidrolisados foram quantificados os teores de açúcares 
simples e de furfural produzidos durante a hidrólise. Todos os ensaios foram realizados pelo menos em 
duplicado.  

A humidade foi quantificada por secagem das amostras em estufa (105 ± 1ºC) até peso constante (ISO 
638) O teor de cinzas foi avaliado também por diferença de massas antes e depois da amostra ter sido 
carbonizada em mufla a uma de duas temperaturas: 525 e 900ºC (ISO 1762 e 2144). A temperatura da 
mufla foi aumentada gradualmente para que a carbonização ocorresse sem chama, tendo a temperatura 



 
 

de teste sido mantida durante uma noite. As cinzas obtidas após tratamento térmico a 525ºC traduzem 
o teor total de compostos inorgânicos, incluindo carbonatos. As cinzas obtidas a 900ºC traduzem 
apenas os inorgânicos resistentes à decomposição a elevada temperatura, tal como sílica e óxido de 
cálcio. O teor de lenhina total foi quantificado como a soma de duas parcelas: lenhina solúvel e 
lenhina insolúvel (normas Tappi T222 e UM 250), em fracção ponderal referida à amostra original. A 
lenhina insolúvel foi avaliada por gravimetria, após a amostra original ter sido submetida a uma 
hidrólise ácida em duas etapas: H2SO4 a 72%, temperatura ambiente, 2 h, seguida de H2SO4 a 3%, em 
ebulição, 4 h, com o intuito de hidrolisar completamente os hidratos de carbono da amostra. No caso 
das lamas, o ácido foi adicionado lentamente até a efervescência parar e foi usada uma quantidade 
adicional necessária à neutralização dos carbonatos. O material orgânico resistente a esta hidrólise 
ácida bietápica designa-se por lenhina Klason e foi quantificado por pesagem do resíduo obtido após 
filtração da fase líquida e posterior secagem em estufa (105 ºC) até peso constante. A parcela de 
lenhina solúvel foi avaliada por espectrofotometria do ultravioleta (205 nm), usando H2SO4 a 3% 
como branco e o valor de 110 L g-1 cm-1 para a absortividade da lenhina (Tappi UM 250). No caso das 
lamas, o resíduo seco obtido após esta hidrólise ácida bietápica foi levado à mufla a 525ºC para ser 
corrigido quanto ao teor de cinzas. 

Nos materiais celulósicos em análise os compostos com maior potencial de aproveitamento económico 
são os açúcares simples (monossacarídeos) fermentáveis. No entanto, mesmo após a dupla hidrólise 
ácida sequencial, não é garantido que todos os açúcares sejam hidrolisados até à sua forma mais 
simples, para além de parte deles serem degradados a furfural (no caso de pentoses, como a xilose) ou 
a hidroximetilfurfural (no caso de hexoses, como a glucose). Por isso, nesses hidrolisados, foram 
quantificados açúcares redutores e furfural. Os açúcares redutores, directamente fermentáveis, foram 
avaliados por espectrofotometria a 540 nm usando o método DNS (ácido 3,5-dinitrosalicílico) [12]. Os 
filtrados submetidos ao método do DNS foram previamente neutralizados para evitar a formação de 
qualquer precipitado entre o DNS e o ácido sulfúrico, tendo sido estimada a quantidade de NaOH que 
foi necessário adicionar em cada ensaio. Os açúcares redutores no filtrado final foram quantificados 
como massa de equivalentes de xilose, tendo por base uma curva de calibração (Eq. 1) construída com 
soluções de xilose de concentração conhecida.   

[xilose] (g L-1) = 1.713 x Abs(540 nm) + 0.079        (R2 = 0.990) (1) 

A determinação do furfural nos hidrolisados permite avaliar o grau de severidade das condições de 
hidrólise. O método usado foi espectrofotométrico (modificação do método Tappi 223) em que o 
reagente orcinol forma um composto azulado com o furfural, que pode ser acompanhado a 630 nm. A 
curva de calibração foi feita com soluções de furfural (20 – 200  µg mL-1): 

[furfural] (g L-1) = 0.420 x Abs(630 nm)       (R
2 = 0.997) (2) 

 

Condições da hidrólise ácida bietápica    

A pasta celulósica crua, como material representativo das lamas primárias da indústria da pasta e com 
a vantagem de não possuir na sua composição uma quantidade tão elevada de compostos inorgânicos, 
foi submetida a uma hidrólise ácida bietápica com o objectivo de maximizar a produção de açúcares 
fermentáveis para a eventual produção de bioetanol. 

A primeira etapa foi realizada em condições mais moderadas, usando ácido sulfúrico diluído, para 
hidrolisar essencialmente as hemiceluloses a açúcares simples [13]. A segunda etapa foi mais 
agressiva, com ácido sulfúrico concentrado, para favorecer a hidrólise completa da celulose. Em 
ambas as etapas foram usadas três variáveis de controlo: concentração de ácido sulfúrico, temperatura 
e duração da reacção. A principal grandeza (variável dependente) usada para acompanhar a hidrólise 
química dos materiais celulósicos foi a quantidade de açúcares redutores obtida nos hidrolisados 
resultantes de cada uma das etapas. A razão sólido/líquido foi mantida constante em cada etapa, com o 
valor de 1/20 (5 g de fibra seca para 100 mL de líquido) na primeira etapa e de 1/50 na segunda etapa. 

Na primeira etapa (hidrólise ácida diluída) cada variável de controlo foi usada a três níveis: 
concentração de H2SO4 (0.1, 0.5 e 1 M), temperatura (60, 100 e 120 ºC) e tempo de reacção (30, 60 e 
120 min). A temperatura de 60ºC foi mantida com placa de aquecimento e agitação magnética. Para a 



 
 

temperatura de 100ºC usou-se um balão de fundo redondo (contendo a pasta crua, o ácido e a água) 
colocado numa manta de aquecimento e a operação fez-se em refluxo. A temperatura de 120ºC foi 
garantida numa autoclave, com a mistura reagente em frascos de tampa roscada, não tendo sido 
contabilizados os efeitos dos tempos de aquecimento e arrefecimento. 

A mistura resultante da primeira etapa de hidrólise foi filtrada. O filtrado foi analisado para avaliar a 
sua composição, enquanto que o resíduo sólido foi submetido a uma segunda hidrólise. Esta hidrólise 
só foi realizada nos resíduos sólidos provenientes das quatro hidrólises primárias cujas condições 
foram consideradas mais promissoras para a obtenção de açúcares simples fermentáveis. A segunda 
hidrólise foi realizada apenas à temperatura de 120ºC (em autoclave), por ser a mais intensa; as 
restantes condições reaccionais foram a concentração de H2SO4, desta vez 2 e 4 M, e o tempo de 
reacção com dois valores distintos, 30 e 120 min. No final da segunda hidrólise a mistura foi filtrada, 
sendo o filtrado novamente analisado na sua composição. O resultado obtido para açúcares redutores 
foi adicionado ao obtido na primeira hidrólise, tomando como referência a massa da amostra original 
seca. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Composição química de pastas e lamas primárias 

Os materiais celulósicos inicialmente disponíveis para caracterização (pasta crua, pasta branca e lamas 
primárias da mesma fábrica) apresentavam um elevado conteúdo em água (entre 75 e 80%), pelo que 
tiveram de ser previamente desidratados em condições ambientais, para evitar uma diluição excessiva 
do ácido sulfúrico adicionado, tanto no caso da caracterização química dos materiais, como nos 
ensaios subsequentes de hidrólise ácida catalítica. A Tabela 1 apresenta parte dessa caracterização. Os 
parâmetros em análise incluíram cinzas (a 525ºC e 900ºC), lenhina (solúvel e insolúvel) e açúcares. A 
pasta branca não é mostrada pois a sua composição química é idêntica à da pasta crua, embora com 
um conteúdo de lenhina total inferior (0.5%). Analisando o teor de açúcares redutores no filtrado 
obtido para a determinação da lenhina (em equivalentes de xilose referidos à massa seca da amostra 
original), verifica-se que é muito inferior nas lamas quando comparado com o da pasta crua, sendo 
uma consequência do elevado teor de cinzas. A gama de variação do teor de cinzas apresentado na 
literatura para lamas primárias provenientes de várias fábricas, com recurso ou não a papel reciclado, é 
muito alargada (5 a 66% quando obtido por incineração a 525ºC) [1,2]. Para o teor de lenhina solúvel 
a gama encontrada foi de 0.2 a 2% enquanto o teor de compostos orgânicos insolúveis em ácido pode 
ascender a 30%, consoante o tipo de processo e matéria-prima [2]. Os valores apresentados na Tabela 
1 para as cinzas e lenhina solúvel estão dentro das gamas referidas, embora o teor de lenhina insolúvel 
seja mais baixo, decorrente da utilização de um cozimento kraft de eucalipto.  

 

Tabela 1. Caracterização da pasta crua e das lamas primárias em base seca.  

Lenhina total (%) Cinzas (%) 
Amostra 

Solúvel Insolúvel 525 ºC 900 ºC 

Açúcares 
redutores(a) (%) 

Pasta crua 0.9 1.9 1.1 0.2 93.5 

Lamas 
primárias 

0.3 1.9 39.2 22.7 47.8 

 (a) – em equivalentes d xilose, na forma anidra (tal como se encontra na forma polimérica). 

 

Como se pode comprovar na Tabela 1, as lamas primárias possuíam um teor elevado de compostos 
inorgânicos (~40% m/m), sobretudo carbonatos, uma vez que estes são contabilizados na combustão a 
525ºC, mas não na combustão a 900ºC (pois são decompostos a CaO). Considerando a estequiometria 
dessa decomposição a diferença de massas entre a incineração a 525 e a 900ºC (a menos de 0.7%) é 
justificada pela presença de carbonato de cálcio na lama.  

A presença de elevados teores de carbonatos foi identificada quer em lamas primárias provenientes de 



 
 

fábricas integradas de pasta e papel, quer de fábricas não integradas. A adição de PCC no processo de 
produção do papel (no primeiro caso) e a adição de uma corrente de lamas de cal, provenientes do 
forno da cal, ao efluente fibroso celulósico são as possíveis causas. Por uma razão ou por outra, esta 
elevada carga inorgânica faz baixar a percentagem de compostos fibrosos nas lamas primárias, 
dificultando fortemente a sua valorização económica. O uso de reagentes ácidos, como o ácido 
sulfúrico, para uma possível hidrólise química dos polissacarídeos mostrou-se ambientalmente nefasta 
devido à elevada libertação de CO2 (~180 kg/tAD), para além do correspondente aumento no consumo 
de ácido (~400 kg/tAD). Assim, a estratégia adoptada para avaliar a viabilidade económica do 
aproveitamento destes resíduos foi usar um material modelo isento destes compostos inorgânicos para 
posteriores estudos de valorização tendo em vista uma futura alteração fabril no processo de 
segregação das fibras. A pasta crua foi considerada um material celulósico-modelo mais adequado 
como sendo representativo das lamas primárias porque apresentava um conteúdo de lenhina total 
semelhante. Além disso, a sua morfologia facilita o acesso dos reagentes hidrolíticos, químicos ou 
eventualmente enzimáticos, sem os inconvenientes acima referidos.   

 

Hidrólise ácida bietápica da pasta crua 

A hidrólise ácida bietápica teve como objectivo maximizar o rendimento da conversão dos hidratos de 
carbono celulósicos em açúcares simples fermentáveis, mas evitando a sua posterior degradação em 
compostos sem valor nutritivo para efeitos de fermentação. Assim, na primeira etapa usou-se ácido 
sulfúrico diluído para catalisar, em condições moderadas, a hidrólise das hemiceluloses; na segunda 
etapa o uso de ácido mais concentrado permitiu a hidrólise da celulose, que é um polissacarídeo mais 
complexo e de maiores dimensões, pelo que requer condições reaccionais mais agressivas. 

Na primeira hidrólise ácida (1ª etapa) foi testado o efeito de três variáveis, cada uma delas a três 
níveis: concentração de ácido sulfúrico (0.1, 0.5 e 1 M), temperatura (60, 100 e 120ºC) e tempo de 
reacção (30, 60 e 120 min). Os resultados correspondentes a este desenho experimental estão 
apresentados na Tabela 2. A principal variável usada para acompanhar a eficiência desta reacção de 
extracção catalítica foi a concentração de açúcares redutores obtida no filtrado ou, o que é equivalente, 
a percentagem ponderal de açúcares redutores extraídos relativamente à amostra original de pasta, em 
base seca. No entanto, atendendo ao objectivo último de promover a formação de matéria-prima 
fermentável, é também essencial acompanhar a influência das condições reaccionais na formação 
simultânea de potenciais compostos inibidores da fermentação, tal como a lenhina e o furfural (Tabela 
2).  

A temperatura de hidrólise de 60ºC mostrou-se insuficiente para a extracção de uma quantidade 
aceitável de açúcares redutores, uma vez que se obtiveram valores muito abaixo do teor normal de 
hemiceluloses numa pasta kraft crua de eucalipto. Por outro lado, as condições mais drásticas de 
hidrólise, dentro desta primeira etapa, levaram a uma extracção de lenhina superior a 2% e de furfural 
superior a 1%, o que à partida não é recomendável pelo conhecimento anterior do efeito inibidor 
destes compostos na fermentação de açúcares simples [14]. Assim, estabelecendo um compromisso 
entre a maximização de açúcares redutores e a minimização de lenhina e furfural extraídos, os ensaios 
seleccionados para posterior submissão dos resíduos sólidos a uma segunda hidrólise ácida foram: i) 
120 ºC, [H2SO4] = 0.1 M, 60 e 120 min; ii) 120 ºC, [H2SO4] = 0.5 M, 30 e 60 min. 

A segunda etapa de hidrólise, mais agressiva, foi aplicada ao resíduo sólido obtido após a primeira 
hidrólise da pasta crua nas condições reaccionais acabadas de referir. Nesta segunda hidrólise a 
temperatura de reacção manteve-se constante e igual a 120 ºC, tendo as outras duas variáveis sido 
avaliadas apenas a dois níveis: [H2SO4] = 2 e 4 M e tempo de reacção de 30 e 120 min. A Tabela 3 
apresenta as condições reaccionais de ambas as etapas, os resultados obtidos na segunda hidrólise, 
assim como os resultados globais envolvendo as duas etapas hidrolíticas. A análise de ambos os 
resultados é feita com base na percentagem ponderal de açúcares redutores extraídos e de furfural 
formado, pretendendo-se maximizar a primeira e minimizar a segunda. 

 

 



 
 

Tabela 2. Condições operatórias e resultados obtidos após a primeira hidrólise ácida à pasta crua (base: 
amostra original seca).  

Temperatura 
(ºC) 

[H2SO4] 
(M) 

Tempo 
(min) 

Açúcares redutores 
(%) 

Furfural 
(%) 

Lenhina solúvel 
(%) 

30 0.001 0.01 0.2 
60 0.03 0.02 0.2 0.1 
120 0.2 0.02 0.2 
30 0.03 0.003 0.2 
60 0.1 0.01 0.2 0.5 
120 0.1 0.02 0.2 
30 0.1 0.1 0.4 
60 0.3 0.1 0.4 

60 

1 
120 0.5 0.2 0.4 
30 2.5 0.01 1.0 
60 4.8 0.02 1.3 0.1 
120 5.7 0.02 1.4 
30 9.1 0.03 1.0 
60 9.8 0.05 1.5 0.5 
120 12.6 0.1 1.8 
30 13.1 0.1 2.2 
60 16.2 0.1 2.4 

100 

1 
120 19.6 0.2 2.2 
30 11.3 0.05 2.1 
60 15.9 0.1 2.0 0.1 
120 18.7 0.3 2.1 
30 19.6 0.3 1.7 
60 23.4 1.0 1.6 0.5 
120 28.3 3.6 2.1 
30 26.0 1.1 2.3 
60 31.0 2.7 2.7 

120 

1 
120 30.5 5.8 3.1 

 

Tabela 3. Condições operatórias e resultados obtidos após a segunda hidrólise ácida à pasta crua e valores 
globais (base: amostra original seca).  

 Condições da 1ª 
hidrólise (T=120ºC) 

Condições da 2ª 
hidrólise (T=120ºC) 

Resultados da 2ª 
hidrólise 

Total (soma entre 1ª e 
2ª hidrólises) 

Ensaio 
nº 

[H2SO4] 
(M) 

Tempo 
(min) 

[H2SO4] 
(M) 

Tempo 
(min) 

Açúcares 
redutores 

(%) 

Furfural 
(%) 

Açúcares 
redutores 

(%) 

Furfural 
(%) 

1 30 25.6 2.0 41.5 2.1 
2 

2 
120 32.9 4.8 48.8 4.9 

3 30 36.7 1.5 52.6 1.6 
4 

60 
4 

120 27.8 1.0 43.7 1.1 
5 30 33.9 1.6 52.6 1.9 
6 

2 
120 63.5 5.4 82.2 5.7 

7 30 49.8 1.0 68.5 1.3 
8 

0.1 

120 
4 

120 41.3 0.4 60.0 0.7 
9 30 29.9 1.8 49.5 2.1 
10 

2 
120 51.8 1.3 71.4 1.6 

11 30 51.5 1.0 71.1 1.3 
12 

30 
4 

120 25.5 0.1 45.1 0.4 
13 30 40.4 1.9 63.8 2.9 
14 

2 
120 58.3 1.4 81.7 2.4 

15 30 59.7 0.4 83.1 1.4 
16 

0.5 

60 
4 

120 31.5 0.1 54.9 1.1 

 



 
 

De acordo com os resultados deste trabalho as melhores condições reaccionais encontradas foram, 
para a primeira hidrólise, 120 ºC, [H2SO4] = 0.5 M e tempo de reacção de 60 min, e para a segunda 
hidrólise 120 ºC, [H2SO4] = 4 M e tempo de reacção de 30 min (ensaio 15 na Tabela 3), tendo-se 
conseguido uma extracção de 83 % (m/m) da amostra seca original em equivalentes de xilose. A 
redução do tempo de reacção da primeira hidrólise para metade (30 min) conduz a uma diminuição 
dos açúcares redutores globais extraídos para 71% (ensaio 11 da Tabela 3). Relativamente às 
condições da segunda hidrólise verifica-se que a concentração de ácido (2 e 4 M) e o tempo de reacção 
(30 e 120 min) têm efeitos opostos que acabam por se compensar e conduzir a resultados muito 
semelhantes (comparar os ensaios 10 e 11 e os ensaios 14 e 15, da Tabela 3). No entanto, tudo leva a 
crer que uma concentração de ácido mais elevada na segunda hidrólise durante um tempo de reacção 
inferior conduz à formação de menos furfural, o que é conveniente. 

 

CONCLUSÕES 

As lamas primárias são ricas em compostos celulósicos embora possam ter sólidos suspensos 
inorgânicos provenientes tanto da área de recuperação como da produção de papel (p.e. carbonato de 
cálcio). Este resíduo possui aplicações limitadas, pelo que o desenvolvimento de outras soluções de 
valorização pode representar um passo importante para a sustentabilidade económica e ambiental da 
indústria de pasta. O presente estudo visou a valorização destas lamas por via da obtenção de 
monossacarídeos fermentáveis, através de um processo de hidrólise química, reduzindo assim o seu 
impacto ambiental. 

Efectuou-se a caracterização físico-química das lamas provenientes de fábricas integradas e não-
integradas tendo sido comparada com a das pastas kraft cruas e branqueadas de eucalipto das mesmas 
fábricas. Independentemente da sua origem, as lamas primárias continham grande quantidade de 
carbonatos (40% m/m). Consequentemente, o uso de ácido sulfúrico para a hidrólise química das 
lamas mostrou-se ambientalmente nefasto devido à elevada libertação de CO2, além do correspondente 
aumento no consumo de ácido. Devido à composição química semelhante (excepto o teor de cinzas), a 
pasta crua foi escolhida como um modelo de lama primária para estudos posteriores. Foi efectuada 
uma hidrólise ácida bi-etápica: uma primeira mais suave para promover a hidrólise das hemiceluloses, 
seguida de uma mais forte para promover a hidrólise da celulose. Os critérios de avaliação consistiram 
na obtenção da máxima quantidade de açúcares redutores nos hidrolisados e no mínimo teor de 
furfural e de lenhina produzidos que inibem a actividade fermentativa dos microrganismos a serem 
utilizados. Uma concentração de H2SO4 0.5 M a 120 ºC, durante 60 minutos na primeira etapa, 
seguido da hidrólise do resíduo sólido com H2SO4 4M, 120 ºC, 30 min, levou aos melhores resultados, 
tendo por objectivo maximizar a produção de açúcares simples potencialmente fermentáveis.  

Será experimentada num futuro próximo a hidrólise enzimática do resíduo celulósico das lamas. 
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