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Pergunta nº: 971/Question nº: 971 

 
Título: /Title: Informações processo polpeamento químico sulfito 

                   Por: / By: Liziane Seben 

 

E-mail: liziprod@producao.ufrgs.br 
 

Questão: /Question: 

 

Olá, 
 

Sou mestranda da engenharia de produção da UFRGS, e trabalho no 

Laboratório de Otimização de Produtos e Processos (LOPP) deste 

departamento. Meu projeto de mestrado envolve a produção de celulose 

por tecnologias mais limpas e com uso de resíduos da região sul para 
obtenção da polpa. Para tanto, investiguei os processos de obtenção da 

polpa, mas devido à literatura escassa sobre o processo sulfito, tenho 

algumas dúvidas. 

Venho por meio deste pedir se é possível me passar  informações sobre 
o processo sulfito em geral, as quais não ficaram tão claras na literatura 

disponível. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


 

1) O licor de cozimento residual pode ser  destinado a venda? Se não for 

vendido, qual a melhor forma de tratá-lo? 

 
2) Quais os compostos presentes no licor residual? 

 

3) Quais as emissões atmosféricas geradas pelo processo sulfito? Quais 

compostos têm que ser monitorados ambientalmente? 
 

4) Como são preparados os reagentes para o uso no licor de cozimento? 

 

Se tiveres um fluxograma simplificado do processo sulfito, apenas da 
etapa de transformação da madeira em polpa de celulose, poderia me 

enviar?  

 

Desde já agradeço, 
 

Att, 

 

Liziane Seben 

 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Bom dia Liziane, você escolheu mesmo um tema interessante e desejo 

sucessos. 

Sugiro inicialmente ler a tese do Dr. Luiz Ernesto George Barrichelo que 

descreve o processo bissulfito e dá detalhes de seu uso para o eucalipto. 
Ela está disponível em:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/O%20uso%20da%20madeira%20de%20E

ucalyptus%20saligna%20Smith.pdf 

A seguir, navegue no website da empresa Cambará Produtos Florestais, 
que é a única empresa no Brasil a trabalhar com o processo sulfito ácido 

usando bases cálcio e magnésio mescladas. Visite 

www.cambarasa.com.br . 

Também sugerimos que leia o mini-artigo escrito por Ester Foelkel sobre 
lignosulfonatos obtidos da lixívia do processo sulfito em: 

http://www.celso-foelkel.com..br/pinus_27.html#quatorze 

Finalmente, seguem algumas pesquisas no Google para adicionar algo a 

sua literatura, mas vai depender de uma pacienciosa busca e navegação 
de sua parte: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/O%20uso%20da%20madeira%20de%20Eucalyptus%20saligna%20Smith.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/O%20uso%20da%20madeira%20de%20Eucalyptus%20saligna%20Smith.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/O%20uso%20da%20madeira%20de%20Eucalyptus%20saligna%20Smith.pdf
http://www.cambarasa.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_27.html#quatorze


http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-

BR&q=%22processo+sulfito%22+-

sulfato+celulose+madeira+pdf&aq=&aqi=&aql=&oq=%22processo+sulfi

to%22+-
sulfato+celulose+madeira+pdf&gs_rfai=&fp=20d361e09c01e3a0 

e 

http://www.google.com.br/search?as_q=&hl=pt-

BR&num=100&btnG=Pesquisa+Google&as_epq=processo+sulfito+&as_
oq=celulose+madeira+polpa+pasta&as_eq=&lr=&cr=&as_ft=i&as_filety

pe=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&saf

e=images 

  
Já em relação às suas questões, respondo o seguinte: 

 O licor residual é supervalorizado para a fabricação de 

lignosulfonatos, como você lerá no mini-artigo da Ester Foelkel. No 

caso do processo bissulfito base magnésio é possível a sua 
recuperação pela queima e regeneração do óxido de magnésio  

 O licor possui lignina dissolvida, lignosulfonatos, carboidratos 

degradados, sulfato de cálcio e de magnésio, extrativos, resinas, 
etc.  

 As principais fontes de poluição aérea são as do gás sulfídrico e do 
dióxido de enxofre  que se perdem ao longo do processamento 

industrial. Com relação à poluição hídrica temos as usuais perdas 

de lixívia na lavagem da pasta e condensados da evaporação do 

licor, além da matéria orgânica removida no branqueamento da 

polpa.  

 O licor é preparado de forma simples, borbulhando o SO2 em uma 

solução de base alcalina (hidróxido de cálcio, magnésio ou 

amônio), mas mantendo um grande excesso de SO2 que se 
denomina SO2 livre. Como o SO2 reage com os hidróxidos, 

estabelece-se  um equilíbrio entre bissulfito, sulfito e S02. 

Quanto ao fluxograma, sugiro contatar a empresa Cambará e ver se 
obtém algo deles. Em geral, são muito receptivos aos estudantes. 

Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 

   _________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Liziane Seben 
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http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-BR&q=%22processo+sulfito%22+-sulfato+celulose+madeira+pdf&aq=&aqi=&aql=&oq=%22processo+sulfito%22+-sulfato+celulose+madeira+pdf&gs_rfai=&fp=20d361e09c01e3a0
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E-mail: liziprod@producao.ufrgs.br 

 

Prezado Celso Foelkel, 

 
Mais uma vez obrigada pela atenção em responder minhas perguntas e 

contribuir com minha pesquisa em termos de revisão bibliográfica. 

 

No decorrer do meu trabalho levantei critérios de sustentabilidade para 
processos químicos, os quais contribuiriam para a redução do impacto 

ambiental e ganhos econômicos nas empresas. 

 

Aproveitando a oportunidade, gostaria de saber se é possível responder 
um breve questionário que relaciona estes critérios com o processo 

sulfito. Vou encaminhá-los em anexo. Os itens que devem ser avaliados 

quanto ao atendimento ou não na etapa de transformação do material 

lignocelulósico. Os itens devem ser respondidos considerando a etapa de 
digestão, com as entradas e saídas relacionadas a esta, a lavagem e 

obtenção da polpa não branqueada (licor de cozimento, energia, 

resíduos e emissões, etc). 

 

Para cada item NAO ATENDIDO  deve ser brevemente descrita a 
razão do não atendimento. Os itens atendidos basta marcar um 

"X".  

 

Os questionários são os mesmos, apenas altera a base. 
 

Aguardo retorno, 

 

Att, 
 

Liziane Seben 

 

   _________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Celso Foelkel  

 
Liziane, essas questões seriam melhor respondidas pelo pessoal técnico 

da Cambará. Tente falar com o engenheiro Alexandro Coelho - 

alexandro.coelho@cambarasa.com.br. 

Talvez eles possam lhe ajudar com maior qualidade. 
Lembre-se que tudo o que você pergunta dependerá em muito da 

tecnologia disponível e não do processo em si. 

mailto:alexandro.coelho@cambarasa.com.br


Um abraço e sucessos 

Celso 

 

   _________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Celso Foelkel  
 

E-mail:  


