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Resumo 

Atualmente, a indústria têxtil atravessa um período de transição devido ao aumento da 

competitividade do mercado global. Desta forma, é necessário otimizar o sistema produtivo 

com vista a uma melhoria contínua, minimizando os custos de produção. 

Um dos tratamentos que mais enriquece o material têxtil nas operações de preparação é a 

mercerização. Este processo consiste na impregnação do tecido num banho alcalino de soda 

cáustica sob tensão e a frio, permitindo a dilatação das fibras de algodão. Consequentemente, 

haverá uma alteração da estrutura conferindo maior estabilidade dimensional. Além disso, 

obtém-se uma melhoria na absorção de corantes e um aumento do brilho do artigo.  

Neste projeto foi avaliado o consumo de soda cáustica na empresa MGC – Acabamentos Têxteis, 

mais propriamente na secção de Preparação de Tecidos devido ao custo elevado deste 

reagente. Assim, este projeto centrou-se em três objetivos principais: monitorização e controlo 

da produção, determinação de consumos específicos da soda cáustica e influência do 

planeamento no consumo da soda cáustica. Também se analisou a taxa de absorção do 

poliéster/algodão com o intuito de averiguar a capacidade de pressionar do rolo espremedor 

da mercerizadeira. Foram estudadas formas de reutilizar as diferentes correntes desta 

máquina. Posteriormente, averiguou-se a possibilidade de fixar a concentração do tanque de 

soda cáustica “virgem” e recuperada de forma a prevenir a oscilação da mesma para evitar 

gastos desnecessários.  

Concluiu-se que deve existir um controlo periódico nos rolos espremedores duas vezes por mês, 

sempre à pressão de 8 bar. Foi possível acertar o tanque para uma solução de 40 ºBé, sendo o 

tempo de acerto de 5,8 min para a mercerização a seco e de 18,5 min para o processo a 

molhado. Ainda, quando a mercerização ocorreu a seco, o poliéster/algodão consumiu cerca 

de 0,10 kg de soda a 50 ºBé por kg de tecido enquanto que os artigos 100% algodão consumiram 

0,12 kg de soda a 50 ºBé por kg de tecido. Na mercerização a molhado, só foi possível avaliar 

os artigos constituídos por 100% algodão que obtiveram um consumo de 0,31 kg de soda a 50 

ºBé por kg de tecido. Relativamente ao planeamento, constatou-se que é possível reduzir em 

32% as mudanças de soda cáustica, poupando-se cerca de 6 228,48 €/ano. 
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Abstract 

Nowadays, textile industry faces a period of transition due to the increase global market 

competitiveness. Therefore, it is necessary optimise the production system focused on the 

continuous improvement, minimizing production costs. 

One of the treatments that enriche the most the textile products during the preparation process 

is mercerization. This process consists on the fabric impregnation in a cold and alkaline bath 

under tension. This will allow the expansion of the cotton fibers. Therefore, the structure of 

fiber will suffer an alteration, obtaining more dimensional stability. In addition, the fabric will 

acquires an improvement on the dyeing absorption and its lustre will be increased.     

In this project, it will be measured the consumption of caustic soda in MGC – Acabamentos 

Têxteis, in particular in Preparation section due to the high cost of this reagent. Thus, this 

project has three main goals: monitoring and controlling the production, determinate the 

specific consumptions of caustic soda and study the impact of the production planning in the 

soda consumption. The absorption rate of polyester/cotton was analysed as well in order to 

evaluate the capacity of the foulard to push the fabric. It was also studied the possibility of 

reusing the caustic soda wastes of mercerizers. Afterwards, it was investigated the possibility 

to fix the concentration of caustic soda on the tank T-8 in order to prevent its’ oscillation to 

reduce unnecessary expenses. 

It was concluded that foulards should be monitored twice per month, always with a pressure of 

8 bar. It was possible to fix the solution of pure and recuperated caustic soda tank to 40 ºBé, 

with a time setting of 5.8 minutes to dry mercerization and 18.5 minutes to wet mercerization. 

In one hand, on the dry mercerization, polyester/cotton consumed around 0.10 kilogram of 

caustic soda (50 ºBé) per kilogram of fabric while the product composed by 100% cotton 

consumed 0.12 kilogram of caustic soda (50 ºBé) per kilogram of fabric. On the other hand, in 

wet mercerization, is possible to evaluate fabric composed totally by cotton that obtained a 

consumption of 0.31 kilogram of caustic soda (50 ºBé) per kilogram of fabric. Regarding the 

production planning, it was verified that it possible to reduce the changes of caustic soda in 

32%, saving around 6 228.48 €/year.   
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Notação 

𝑞 Caudal L.h-1 
C Concentração g.L-1 

𝐶𝑒𝑠𝑝 Consumo específico kg soda.kg tecido-1 

C-𝑛  Corrente  

∆𝐿 Diferença de cotas m 

𝐺 Gramagem kg.mlinear
-1 

𝑀 Massa normalizada kg 

𝑀𝑡 Metragem m 

𝑃 Peso g 

𝑄 Caudal do tanque refrigerado L.h-1 

T-𝑛 Tanque  

𝑡 Tempo min 
τ Tempo de passagem min-1 

𝑉 Volume L 
   

Índices 

𝑒 entrada  

𝑚𝑢𝑑 mudança de soda  

𝑛 índice  

𝑠 saída  

𝑆𝐶 soda consumida  

𝑆𝑅 soda recuperada  

𝑡 total  

 

Lista de Siglas 

ATP Associação Têxtil e Vestuário de Portugal  
CO Algodão  
EL Elastano  
LP 2-I Linha de Preparação dois parte um   
LP 3-II Linha de Preparação três parte dois  
LP 5 Linha de Preparação cinco  
LPS Instalação para limpeza de soda cáustica  
MGC Manuel Gonçalves Carrington  
MGC – AT Manuel Gonçalves Carrington – Acabamentos Têxteis, S.A.  
MQM Machine Queue Management  
OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico  
PES Poliéster  
RPA Reator perfeitamente agitado  
SI Sistema Internacional  
TA Taxa de Absorção  
TMG Têxteis Manuel Gonçalves  
TMG - AT Têxteis Manuel Gonçalves – Acabamentos Têxteis, S.A.  
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Figura 1 – Sequência das etapas do processo de produção numa indústria têxtil. 

1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

O setor têxtil consiste no conjunto de todas as operações responsáveis pelo processamento de 

diversas matérias-primas com o intuito de obter um produto final com qualidade. 

Desde os inícios do século XIX que o algodão faz parte da zona mais vasta do Vale do Ave, ainda 

que sob a forma de tecido misto de algodão com linho, seda ou lã, e rapidamente se tornou 

uma inovação revolucionária devido ao seu baixo custo e fácil produção. O rio Ave e seus 

afluentes constituem recursos imprescindíveis no início do século XX devido ao facto de as 

indústrias aproveitarem a sua energia hídrica primeiro através de sistemas hidráulicos, depois 

pela eletricidade e por fim através da instalação de máquinas a vapor (Alves, 2002). 

Para acompanhar o mercado global competitivo que se verifica hoje em dia, a indústria têxtil 

teve de ir melhorando as suas tecnologias e ser rápida na aplicação das mesmas, inovando 

diariamente. Após o período controverso de 2004, em que o setor têxtil e do vestuário sofreu 

uma redução considerável do volume de negócios com a redução do emprego tanto em Portugal 

como no resto da Europa, hoje em dia o panorama melhorou significativamente. Dados da 

Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) indicam que este setor é responsável por 10% 

do total das exportações portuguesas, 20% do emprego da indústria transformadora perfazendo 

assim 9% da produção da indústria transformadora. É das indústrias mais importantes para a 

economia portuguesa, nomeadamente no norte de Portugal abrangendo cerca de 80% das 

indústrias têxteis presentes no continente. (ATP, 2017) 

Tipicamente, o processo de produção numa indústria têxtil centra-se em quatro etapas 

principais: a produção do fio (fiação), a produção do tecido (tecelagem), os acabamentos e a 

confeção. Neste setor, há empresas responsáveis pela laboração apenas de cada uma das etapas 

ou de duas ou mais etapas. A Manuel Gonçalves Carrington – Acabamentos Têxteis, S.A. (MGC-

AT) é responsável pela fase dos acabamentos têxteis nos tecidos e malhas, partindo da tela 

crua até ao produto final que é o tecido acabado tal como esquematizado na Figura 1.  
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84%

Malhas

Tecidos

A mercerização é um processo que está incluído na secção da preparação de tecidos e visa a 

dilatação das fibras do tecido de algodão através de uma solução de hidróxido de sódio 

(vulgarmente conhecido por soda cáustica) por forma a melhorar diversas propriedades do 

tecido, nomeadamente no que diz respeito ao brilho e estabilidade dimensional do artigo.  

Contudo, este processo é aquele que maior quantidade de soda cáustica gasta em toda a fábrica 

e devido ao custo avultado que este reagente possui, é necessário tentar controlar o seu 

consumo e/ou adotar algumas medidas de reutilização e recuperação do mesmo. Desta forma, 

os objetivos principais desta dissertação centraram-se na monitorização e controlo da produção 

de forma a averiguar os consumos de soda cáustica, determinação de consumos específicos e 

qual a sua evolução de acordo com o planeamento/execução das tarefas do setor da 

preparação. 

Na empresa onde a presente dissertação se realizou, as unidades utilizadas habitualmente na 

produção são os graus baumé. Esta unidade é destinada à medição da densidade de líquidos, 

podendo converter-se em concentração. Assim, nesta tese serão adotadas as mesmas unidades 

com o intuito de facilitar a compreensão dos resultados obtidos. No Anexo 6 encontra-se a 

conversão de graus baumé para concentração e densidade.   

1.2 A MGC – Acabamentos Têxteis, S.A. 

Em 1937, em Ronfe (Guimarães), foi fundada a Fábrica da Fiação e Tecidos do Vale de Manuel 

Gonçalves, dando origem mais tarde ao Grupo Têxteis Manuel Gonçalves (TMG) que contava 

com mais de 80 anos de existência e excelência. Posteriormente, o grupo aumentou o seu core 

business para três grandes áreas: TMG - Tecidos, TMG - Automotive e TMG - Acabamentos 

Têxteis. Em junho de 1963 nasce a Têxteis Manuel Gonçalves – Acabamentos Têxteis, S.A (TMG-

AT) dando origem, em finais de agosto de 2017, à MGC – AT, resultado de uma fusão da TMG – 

AT com a Pincroft (Sousa, 2016). 

Responsável pelo tratamento, tingimento e posterior acabamento de tecidos e malhas, esta 

empresa conta atualmente com cerca de 200 funcionários focados na melhoria contínua e na 

aposta em tecnologias inovadoras. Labora 24 horas por dia, divididas em três turnos, 5 dias por 

semana para os setores do vestuário, desporto e decoração. Esta empresa encontra-se dividida 

em duas áreas distintas: as malhas e os tecidos, executando a sua preparação, tingimento e 

acabamento. Na Figura 2, apresenta-se a divisão das zonas produtivas (Sousa, 2016).  

 

 

 

Figura 2 - Divisão das zonas produtivas da MGC – AT. 
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Uma vez que o tema desta dissertação se centra na área da preparação de tecidos, e visto que 

a zona produtiva das malhas representa uma minoria da área de negócios da empresa, será 

abordada mais pormenorizadamente a secção dos tecidos.  

1.3 Contributos do Trabalho 

Este projeto contribuiu decisivamente para um controlo mais rigoroso dos consumos de soda 

cáustica na secção da preparação de tecidos, com a implementação da leitura, em tempo real, 

dos consumos deste composto em cada ponto da preparação. Assim, passou a existir uma 

perceção das quantidades de soda presentes em cada posição do circuito. 

Além disso, esta dissertação contribuiu para a determinação do consumo específico de soda 

cáustica de cada tecido, com vista a uma retificação da ficha técnica do mesmo. 

O trabalho desenvolvido mostrou ser possível reduzir os consumos de soda cáustica através de 

uma melhoria contínua, quer em termos de desperdícios/fugas como otimizando o planeamento 

da produção.  

1.4 Organização da Tese 

Esta dissertação encontra-se organizada em 8 capítulos. 

No Capítulo 1 – Introdução – é apresentado o projeto e seu enquadramento. Segue-se uma breve 

apresentação da empresa onde se realizou a presente tese e quais os objetivos/contributos do 

trabalho aos quais se pretende dar resposta.  

O Capítulo 2 – Contexto e Estado da Arte – descreve os aspetos teóricos essenciais neste projeto 

acompanhados por uma revisão bibliográfica do conceito de mercerização e todos os fatores 

inerentes a ele. Por fim, aborda o consumo de soda cáustica em Portugal e a evolução do seu 

custo ao longo dos tempos.  

O Capítulo 3 – Processo Produtivo na MGC – AT -  relata resumidamente as diferentes etapas da 

produção de um tecido na MGC - AT e descreve o funcionamento, em particular, do processo 

de Mercerização no que diz respeito ao circuito da soda.  

No Capítulo 4 - Descrição técnica – expõe-se os métodos utilizados e as variáveis analisadas ao 

longo deste projeto.  

No Capítulo 5 – Resultados e discussão – apresentam-se os resultados obtidos dos testes 

efetuados no capítulo anterior. Além disso, são determinados os consumos específicos de soda 

cáustica e qual o efeito do planeamento nos mesmos.  

O Capítulo 6 – Recuperação e reutilização de Soda Cáustica – elucida sobre as duas técnicas 

principais de reciclagem deste composto e avalia o impacto das mesmas na empresa.  
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No Capítulo 7 – Conclusões – são apresentadas as principais conclusões do estudo efetuado.  

O Capítulo 8 – Avaliação do trabalho realizado – retrata uma avaliação geral do projeto, 

elucidando os seus objetivos, principais limitações e trabalho futuro.   

1.5 A fibra de algodão 

As matérias-primas, conhecidas como fibras, podem ser de dois tipos: naturais ou não-naturais. 

Dentro das fibras naturais existem três categorias: as de origem vegetal (algodão, sisal, linho), 

as de origem animal (lã, seda) e as de origem mineral (amianto). Relativamente às fibras não-

naturais, estas dividem-se em artificiais (viscose, acetato) e sintéticas (poliéster, poliamida). 

(Hall et al., 1975) 

Há mais de 7 000 anos surge o algodão, de nomenclatura CO, que é uma fibra branca oriunda 

da superfície pilosa de um algodoeiro do tipo Gossypium. Globalmente, é constituída por cerca 

de 80-90% de celulose, 6-8% de água, 0,5-1% de ceras e gorduras, 0-1,5% de proteínas, 4-6% de 

pectinas e 1-1,8% de cinzas divididos em duas paredes: a primária e a secundária (Magalhães, 

2007). 

O processo de mercerização é acompanhado por uma importante alteração microscópica da 

aparência da fibra (Magalhães, 2007). Quando caustificada (ou mercerizada sem tensão), a 

superfície da fibra encontra-se mais uniforme mas ainda com pequenas dobras/pregas. Com a 

introdução da mercerização, a fibra de algodão deixa a sua forma torcida e arredondada e 

torna-se cilíndrica. Se se proceder ao corte transversal, observa-se um círculo exato 

comparativamente ao círculo oval que se verifica quando a mercerização é efetuada sem tensão 

(Figura 3). (Marsh, 1951) O algodão mercerizado reage muito mais facilmente quando em 

contacto com produtos químicos comparativamente à celulose presente no algodão inicial 

(antes da mercerização) (Trotman et al., 1948). Como resultado da redução da ourela da célula 

e aumento da parede, o brilho e o poder de inchamento/dilatação da fibra aumenta. Assim, o 

comprimento da fibra aumenta cerca de 20-30% (Khalifa, 2017).  

Figura 3 – Fibra de algodão natural (esquerda) e mercerizado (direita) (Khalifa, 2017). 
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2 Contexto e Estado da Arte 

2.1 O processo de Mercerização 

A mercerização consiste em sujeitar as fibras de algodão à ação de uma solução de uma base 

forte (neste caso, hidróxido de sódio) a uma temperatura adequada com o intuito de se produzir 

uma boa dilatação das fibras que resulta na alteração da sua estrutura e confere estabilidade 

dimensional ao artigo. Além disso, este processo conduz a uma melhoria da absorção de 

corantes e um aumento do brilho e da resistência à tração do tecido. Pode ser efetuada a frio 

ou a quente e a seco ou a molhado conforme as caraterísticas pretendidas do artigo final. Ainda, 

pode ser realizada em várias etapas do processamento têxtil do tecido (Araújo e Castro, 1987; 

Choudhury, 2017). 

Em 1850, John Mercer descobriu a mercerização sem tensão através da experiência com 

diferentes tipos de fibras sujeitas à ação do hidróxido de sódio (NaOH), hidróxido de potássio 

(KOH), ácido sulfúrico diluído (H2SO4) e cloreto de zinco (ZnCl2) sob determinadas condições de 

temperatura e resistência com o intuito de conferir novas propriedades ao tecido. Os melhores 

resultados foram obtidos através do uso do hidróxido de sódio, em detrimento dos outros 

reagentes (Marsh, 1951). Contudo, hoje em dia existe uma pequena parte da indústria têxtil 

que utiliza o amoníaco líquido em vez do hidróxido de sódio. Apesar desta opção ser menos 

poluidora, com o uso deste composto o brilho do tecido obtido é insuficiente e a capacidade 

de absorção de corantes no tingimento é baixa. Consequentemente, a solução de soda cáustica 

é a mais utilizada para a impregnação do tecido no processo de mercerização na indústria têxtil 

(Shah e Shah, 2013). 

Quando se procede à impregnação do tecido na solução de soda cáustica, a fibra sofre 

alterações ao nível da sua estrutura física e química. Assim, ocorre a reação entre as fibras de 

algodão (celulose I) e o NaOH originando a álcali-celulose, tal como se demonstra na reação 

abaixo. Posteriormente, quando o tecido entra em contacto com a água da lavagem, origina-

se a forma designada por celulose II. (Magalhães, 2007). Com a distorção da rede polimérica e 

a alteração da estrutura cristalina, o processo de mercerização torna-se irreversível. Além 

disso, a molécula de celulose II possui ligações mais fortes que irão conceder maior estabilidade 

dimensional ao fio de algodão, permitindo que ele adquira uma maior resistência à tração e 

oriente as suas fibras, tornando a superfície do tecido mais lisa (Textile Today, 2013). 

Consequentemente, haverá maior reflexão da luz dando uma sensação de mais brilho. Este 

processo afeta também o tamanho das fibras e a sua orientação, que depende da tensão 

utilizada no processo de mercerização (Karmakar, 1999). 
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                           Celulose                                                   Celulose mercerizada  

John Mercer confirmou que quando a mercerização sem tensão se efetuou em algodão, linho 

ou outras fibras vegetais, verificaram-se algumas alterações, nomeadamente no tecido que 

adquiriu mais espessura e consistência nas suas fibras através da reação química entre as fibras 

e o NaOH. Foi adquirida uma maior resistência por parte do tecido uma vez que cada fibra se 

tornou mais estável. Além disso, o tecido tornou-se mais pesado. Assim, as etapas seguintes do 

processo foram realizadas com mais sucesso, devido à alteração irreversível na estrutura da 

fibra. Quando a experiência se deu utilizando outros tipos de fibras, o mesmo não se verificou 

(Marsh, 1951).  

Posteriormente, Horace Lowe apercebeu-se que o efeito brilhante do tecido advém da ação da 

solução de soda cáustica no algodão, sob tensão e acrescentou essa descoberta à mesma 

patente, em 1890, surgindo assim a mercerização sob tensão (Karmakar, 1999). É utilizada 

essencialmente em artigos 100% CO ou poliéster/algodão (PES/CO). Contudo, nestes últimos é 

necessário ter em atenção a temperatura e concentração do banho de impregnação (Araújo e 

Castro, 1987). Este processo foi usado de forma a prevenir o encolhimento do tecido, 

mantendo-o sob tensão durante toda a operação e não apenas na impregnação (Marsh, 1951).  

Hoje em dia, quando se fala da mercerização assume-se que o processo é efetuado sob tensão. 

Caso este procedimento seja realizado sem tensão e com uma solução alcalina de 

concentrações baixas, denomina-se caustificação (Araújo e Castro, 1987). 

Na mercerização a molhado, a quantidade de água presente no tecido é muito superior à 

quantidade de água existente na mercerização a seco. Uma vez que o hidróxido de sódio se 

dissocia com a água provocando uma reação exotérmica, é necessário ter um sistema de 

arrefecimento na máquina mais eficaz que seja capaz de baixar a temperatura. Além disso, é 

necessário um maior tempo de impregnação, visto que o inchamento se dá de forma mais lenta 

(devido à presença da água) e assim é mais difícil a penetração da solução alcalina na fibra 

(Magalhães, 2007).   

Na Tabela 1 apresentam-se as principais diferenças entre a mercerização a frio e a quente 

(Lewin e Pearce, 2016; Shamey e Hussein, 2016; Vigo, 2002).  

 

Figura 4 – Reação entre as fibras de algodão e a Soda Cáustica. 



Otimização do consumo de Soda Cáustica no processo de Mercerização de Tecidos 

Contexto e Estado da Arte 7 

Tabela 1 – Comparação entre a mercerização a quente e a frio. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Fatores que influenciam o processo 

Na indústria têxtil é difícil obter um grau de mercerização de 100% (Magalhães, 2007). A 

conjugação de diversos fatores no processo de mercerização implica a obtenção de diferentes 

caraterísticas nos produtos finais.  

A temperatura do banho de impregnação pode afetar o grau de mercerização, visto ser 

inversamente proporcional à absorção da álcali-celulose. Isto é, quando a temperatura é 

aumentada, a ação da álcali-celulose sobre a fibra do algodão é retardada. Uma vez que a 

reação entre o tecido e a soda cáustica é exotérmica, a temperatura é um fator importante no 

sucesso da mercerização. Quando se merceriza a baixas temperaturas, o grau de mercerização 

obtido será reduzido, uma vez que com o aumento da viscosidade da solução, a penetração do 

banho no interior das fibras é limitada (Shamey e Hussein, 2016; Marsh, 1951). Além disso, uma 

temperatura demasiado elevada pode levar a uma degradação do tecido durante o processo de 

mercerização (Rizzi, 1992). A gama de temperaturas ótima para uma mercerização a frio é de 

20–40 ºC; para a mercerização a quente, é aproximadamente 60–70 ºC (Shamey e Hussein, 2016; 

Marsh, 1951).  

A tensão é outro fator a ter em conta quando se trata de mercerizar um tecido; não deve ser 

maior do que a elasticidade do próprio tecido para não o danificar (Magalhães, 2007). Se as 

fibras de algodão forem mercerizadas sob tensão, o tecido obtido terá maior brilho uma vez 

que as cadeiras de celulose ficam alinhadas e, consequentemente a superfície mais lisa. Assim, 

irá refletir mais luz, parecendo mais brilhante. Para cada fibra existe um valor máximo da 

tensão a aplicar. Qualquer valor acima da tensão máxima não compensa aplicar nas fibras, uma 

vez que diminui a resistência e a suavidade do tecido (Marsh, 1951). A tensão deve ser exercida 

nas fases de impregnação, estabilização e lavagem até que a concentração da solução alcalina 

seja inferior a cerca de 9 °Bé (Araújo e Castro, 1987). 

Mercerização a frio (20 – 40 °C)  Mercerização a quente (60 – 70 °C) 

Dilatação boa e rápida das fibras Dilatação fraca e lenta das fibras 

Dilatação superficial Dilatação completa 

Tecido menos uniforme Tecido mais uniforme 

Toque menos suave Toque mais suave 

Menos brilho Mais brilho 
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A dilatação da fibra é um fator diretamente proporcional à concentração de hidróxido de 

sódio. Para concentrações baixas, as moléculas de hidróxido de sódio estão hidratadas por um 

grande número de moléculas de água e o diâmetro dos iões hidratados é grande para poder 

penetrar dentro da fibra do algodão. Além disso, como a concentração da solução alcalina é 

pequena, esta apenas consegue atuar na parte exterior da fibra. Assim, o tecido ficará com um 

baixo grau de mercerização e menor brilho. Caso contrário, se a concentração da solução de 

NaOH for elevada, existem menos moléculas de água capazes de penetrar as fibras do algodão, 

e mais moléculas de NaOH que serão capazes de penetrar na zona exterior e interior da fibra. 

Além disso, são mais pequenas e não conseguem penetrar a fibra até ao núcleo. Assim, a 

mercerização será incompleta (Magalhães, 2007).  

A quantidade ideal de NaOH para o algodão é cerca de 30-31 °Bé (Khalifa, 2017). Para que o 

brilho e o grau de encolhimento pretendidos sejam adquiridos, o tecido deve ser muito bem 

lavado após a penetração e estabilização da máquina onde há o contacto com a solução de 

hidróxido de sódio.  Assim, a quantidade de NaOH deve ser diminuída para menos de 5% da 

quantidade inicial após a etapa da lavagem (Shamey e Hussein, 2016). 

O tempo médio de impregnação consiste no tempo em que a fibra de algodão está em contacto 

com a solução de soda cáustica e se dá a impregnação do NaOH no interior da fibra. Na 

mercerização a frio, o algodão deve estar impregnado durante cerca de 40 a 45 segundos. 

Quando a mercerização é a quente, é apenas necessário 20 a 25 segundos. Contudo, estes 

valores dependem muito do tipo de tecido, nomeadamente da sua espessura, torção e 

densidade (Rizzi, 1992).  

O agente molhante é um composto que se junta ao banho de impregnação para ajudar na 

penetração total da solução de hidróxido de sódio até ao núcleo da fibra. Estes humectantes 

de alta performance são resistentes a altas concentrações de NaOH, impedindo que a 

velocidade de reação seja muito elevada e a mercerização se dê muito superficialmente na 

fibra (Rizzi, 1992). Este agente tem de ter duas caraterísticas principais: deve proporcionar ao 

tecido um grande poder molhante e permitir que este absorva rapidamente o agente, dilatando 

as fibras; e difundir-se instantaneamente no interior delas (Marsh, 1951).  

Conjugando todos estes fatores, é possível obter um artigo final com um grau de mercerização 

elevado. Desta forma, a absorção dos corantes na etapa seguinte (tinturaria) será o dobro da 

que seria de esperar se o tecido não fosse sujeito ao processo de mercerização (Magalhães, 

2007). 
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2.2 Consumo de Soda Cáustica em Portugal 

A soda cáustica desempenha um papel importante, visto estar presente em milhares de 

produtos que se utilizam no dia-a-dia. Em Portugal destaca-se a indústria do papel e da 

celulose, a produção de sabões e detergentes, a indústria metalúrgica com a produção de 

alumínio, os produtos para tratamento de águas e a indústria têxtil. A indústria do papel e da 

celulose é aquela que consome mais soda cáustica em Portugal (cerca de 25%), enquanto que 

a indústria têxtil corresponde a apenas 3% do consumo deste composto no país. 

Um estudo de mercado apresentado pela empresa Technavio afirma que o mercado global de 

NaOH irá crescer cerca de 3% entre 2016 e 2020 (Oceanic, 2017).  

Em Portugal, o preço da produção de soda cáustica oscila de ano para ano. A partir de 2015, 

começou a registar-se novamente um aumento do custo da produção deste composto, atingindo 

em 2017 uma taxa anual de crescimento de 2,6% (Figura 5).  

O aumento do preço da produção no ano de 2017 deve-se a uma redução das exportações dos 

Estados Unidos da América e a uma procura intensa por parte da China (S&P Global Platts, 

2018).  

Assim, é prioridade na MGC-AT otimizar o processo de mercerização no sentido de diminuir o 

consumo de soda cáustica. 
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Figura 5 - Índices do preço da produção de soda cáustica em 2017 (adaptado de (OCDE, 2018)). 
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3 Processo Produtivo na MGC - AT 

Na MGC - AT existem três grandes secções: a preparação, a tinturaria e os acabamentos. A 

malha não necessita de passar pelo processo de preparação, uma vez que as operações 

responsáveis por esta etapa são realizadas em conjunto com o tingimento. Este material não 

pode ser processado sob tensão. Relativamente ao tecido, este realiza obrigatoriamente a 

etapa da preparação executando circuitos diferentes de acordo com as suas caraterísticas como 

se pode observar no Anexo 1. A preparação de tecidos será a área abordada mais 

exaustivamente. Sendo assim, é necessário conhecer o processo em detalhe.  

3.1 Preparação de tecidos 

A preparação é um conjunto de processos que visa preparar o tecido para as etapas que se 

seguem, através da aplicação de vários tratamentos físico-químicos sob tensão que possibilitam 

o aumento da eficácia dos procedimentos seguintes, uma vez que é alterada a estrutura do 

material e eliminadas as impurezas do tecido (TMG-AT, 2003).  

Cada tipo de tecido experimenta sequências de tratamentos distintos que dependem das 

características pretendidas do artigo final. Na MGC - AT é frequente haver a combinação de 

processos para evitar gastos desnecessários. No Anexo 1 encontra-se uma breve descrição de 

cada um dos processos da secção de preparação de tecidos. 

Como já se referiu, a mercerização consiste no tratamento dos artigos de algodão, ou de 

misturas com algodão, num banho com uma solução de hidróxido de sódio sob tensão e a frio. 

Na MGC – AT, a mercerização opera a 24 ou 30 °Bé. O contacto com esta solução alcalina, na 

zona de impregnação da mercerizadeira, provoca a dilatação das fibras celulósicas do algodão, 

facilitando assim a absorção de corantes na etapa da tinturaria. Além disso, é introduzido no 

banho um agente molhante para auxiliar a penetração do NaOH nas fibras do algodão. Se o 

tecido não for sujeito à etapa da desencolagem (conceito explicado no Anexo 1), as impurezas 

presentes na superfície podem contribuir para a diminuição do brilho e da capacidade de os 

corantes se fixarem na etapa do tingimento (Marsh, 1951; TMG-AT, 2003).  

Na Figura 6 é apresentado um esquema resumo das etapas gerais pelas quais passa a maior 

parte do tecido na secção da preparação.  

Figura 6 - Esquema dos diferentes caminhos que o tecido pode seguir na preparação. 
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3.2 Tinturaria de tecidos 

Após a preparação do tecido, ele continua o seu circuito para a secção da tinturaria. Nesta 

etapa dá-se o tingimento do tecido onde ele adquire a tonalidade desejada, em perfeita 

uniformidade e com boas características de solidez. Tal como na preparação, nesta secção os 

tecidos podem seguir caminhos diferentes dependendo do caderno de encargos do cliente. 

Assim, é apresentado na Figura 7 o esquema exemplificativo das diferentes rotas que o tecido 

pode ter, na sua generalidade. 

 

 

 

O primeiro controlo de qualidade feito ao artigo ocorre na 1ª Revista, onde se verifica a   

qualidade e uniformidade da cor do artigo, bem como outras características especificadas no 

caderno de encargos. Este controlo é realizado por amostragem; só em raras exceções é 

analisado o lote inteiro.  

3.3 Acabamento de tecidos 

Esta última secção diz respeito ao conjunto de operações que tem como finalidade conceder 

ao tecido as propriedades desejadas pelo cliente e divide-se em dois grandes conjuntos: os 

acabamentos químicos como é o exemplo da passagem do tecido pelo polimerizador e os 

acabamentos físicos se o tecido for introduzido na máquina que carda, por exemplo. Na Figura 

8 apresenta-se o esquema representativo dos diferentes caminhos que o tecido pode percorrer 

nesta secção.  

 

 

 

 

 

Após o acabamento da peça, é feito o segundo controlo de qualidade, 2ª Revista, onde são 

realizados testes físicos e químicos numa amostra de tecido, de acordo o caderno de encargos.   

Figura 7 - Esquema dos diferentes caminhos que o tecido pode seguir na tinturaria. 

Figura 8 – Esquema dos diferentes caminhos que o tecido pode seguir nos acabamentos. 
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3.4 As mercerizadeiras 

Na MGC – AT, na secção da Preparação de Tecidos existem duas mercerizadeiras denominadas 

LP 2-I (Linha de Preparação dois parte um) e LP 3-II (Linha de Preparação três parte dois) que 

mercerizam a concentrações diferentes. Maioritariamente, na LP 2-I o tecido merceriza a 30 

°Bé enquanto que na LP 3-II o processo é feito com uma quantidade de soda cáustica de 24 °Bé. 

Ambas as mercerizadeiras realizam o processo a uma temperatura de 18 – 20 °C. Além da 

mercerização (conceito abordado no capítulo 2.1), ocorrem mais três etapas: a estabilização, 

a lavagem e a secagem.  

A etapa da estabilização torna o processo da mercerização irreversível. Para isso, dá-se a 

passagem de água em contra corrente a cerca de 80 - 85 ºC que decompõe o alcali-celulose em 

celulose hidratada, retirando assim a soda cáustica presente. Posteriormente, é reencaminhada 

para uma unidade de recuperação composta por três evaporadores que separam estes dois 

compostos recuperando-se a solução de hidróxido de sódio com elevada concentração: cerca 

de 31 °Bé.  

A etapa seguinte é a lavagem. Dá-se a passagem de água em contra corrente para retirar o 

resto da solução alcalina presente. Devido à afinidade do hidróxido de sódio com a celulose 

presente nas fibras de algodão do tecido, a neutralização não pode ser feita apenas com a 

passagem de água. Assim, na caixa 6 (Figura 9) faz-se a neutralização do tecido através da 

adição de um ácido de forma a baixar o pH. Na caixa seguinte, a 7, existe um bypass para que 

a água circule diretamente para a caixa 5, sem passar pela 6. O facto de a operação de 

neutralização ser efetuada apenas na caixa 6 trata-se de uma estratégia para minimizar o gasto 

de ácido, uma vez que a passagem de água abundante nas caixas anteriores já contribui para a 

diminuição da soda cáustica presente na água e consequentemente, para a diminuição do pH. 

Em quase todos os processos, faz-se a neutralização da solução para que este fator não afete 

as outras operações.  

A última fase é a secagem onde o tecido é seco. A Figura 9 representa a LP3-II com as etapas 

descritas anteriormente em destaque. 

 

 

 

A LP 2-I (Figura 10) diferencia-se da LP 3-II porque tem três caixas de pré-lavagem e não possui 

a etapa de secagem. Assim, esta máquina possibilita que a desencolagem seja feita na 

mercerizadeira. A neutralização dá-se na caixa 9. 

Figura 9 - Esquema da LP 3-II. 

Secagem 

 Mercerização Estabil Lavagem 
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A mercerização a molhado dá-se apenas nesta máquina, uma vez que é a única que possui caixas 

de pré-lavagem (1,2 e 3).  

3.5 Circuito de Soda Cáustica na MGC - AT 

Para uma melhor compreensão da circulação da soda cáustica na empresa, foi elaborado um 

diagrama ilustrativo de todo o circuito deste composto na secção de preparação de tecidos 

(Figura 11). Este esquema foi introduzido no novo sistema informático da empresa. 

A soda cáustica presente nos tanques exteriores (soda nova ou “virgem” a 50 ºBé) é adquirida 

pela empresa. Uma parte é utilizada na máquina LP 5 (Linha de Preparação cinco) na etapa do 

branqueio e a outra é enviada para os tanques T-5 e T-6 presentes no piso 1. Uma minoria da 

solução existente nestes tanques é transferida para as cozinhas; o que resta serve para acertar 

a concentração do tanque T-8 (tanque de soda nova e recuperada) conforme o que é requisitado 

nas mercerizadeiras LP 2-I e LP 3-II. Neste tanque existem duas soluções diferentes: a soda 

cáustica que é recuperada no sistema de evaporadores de triplo efeito (C-6) e a que auxilia o 

acerto da concentração que surge da corrente C-4. Como na MGC – AT a mercerização é feita a 

frio a temperatura também é um fator importante, visto que a reação da soda cáustica com a 

água liberta calor (reação exotérmica). Desta forma, se a temperatura aumentar muito, é 

ultrapassado o limite da mercerização a frio e estará a realizar-se uma mercerização a quente 

que se traduz em propriedades do produto final distintas.  

Na caixa de estabilização, o processo é idêntico. No entanto, não se acerta a concentração nem 

a temperatura da solução desta caixa, mas faz-se passar a mesma por um filtro para remover 

as impurezas maiores e posteriormente por um sistema de evaporadores de triplo efeito (piso 

1). A solução recuperada deste sistema é novamente reintegrada no processo, como se pode 

observar na corrente C-6. 

Figura 10 – Esquema da LP 2-I. 
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Figura 11 - Circuito de soda cáustica na MGC – AT. 
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3.6 Acerto de temperatura e concentração nas mercerizadeiras 

A solução de NaOH proveniente das caixas de impregnação das mercerizadeiras (Figura 9, caixas 

1 e 2) é direcionada para a casa da soda onde passa por um filtro para remover as impurezas 

de maior volume (normalmente cotão) e posteriormente é transferida para o tanque 

refrigerado. A temperatura da solução de soda cáustica existente neste tanque tem de ser 

corrigida ao longo do processo, uma vez que, dependendo da quantidade de água que o tecido 

contém, a reação desta com o NaOH liberta calor. Isto é, quando se merceriza a seco existem 

menos acertos de temperatura comparativamente ao processo de mercerização a molhado. No 

entanto, este circuito funciona de forma contínua durante todo o processo garantindo que a 

mercerização se dê sempre a frio (na gama dos 18-20 °C). Na Figura 12 apresenta-se um 

esquema exemplificativo recorrendo a apenas um tanque, um permutador e um chiller com o 

intuito de facilitar a compreensão.  

De acordo com o que cada tecido solicita na ficha técnica, os operadores alteram a quantidade 

de soda cáustica no software e, no tanque refrigerado esta será retificada continuamente 

durante todo o processo de acordo com a Figura 13. Após a passagem pelo filtro para remover 

as impurezas, a solução de NaOH é transferida para o tanque refrigerado. Este possui um 

sistema de medição que através de um diferencial de pressão mede a densidade do tanque que 

é convertida para concentração. De acordo com o valor registado pelo medidor e o setpoint, é 

acionada ou não a válvula de forma a haver o acerto da quantidade de soda registado pelo 

caudalímetro existente na Figura 13.   

A concentração em vigor na caixa de estabilização (Figura 9, caixa 3) depende do arrastamento 

de soda cáustica por parte dos tecidos após a mercerização (caixa de impregnação). Assim, 

estabeleceu-se um valor de concentração limite para a etapa da estabilização de 6–7 °Bé. Caso 

Figura 12 – Acerto de temperatura nos tanques refrigerados da casa da soda. 
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Figura 13 – Acerto de concentração nos tanques refrigerados da casa da soda. 

a solução possua uma concentração superior, é acionada uma válvula que introduz água na 

caixa; se a concentração for inferior, não haverá alterações. Durante esta etapa, a solução da 

caixa de estabilização é reencaminhada para um filtro que retira as impurezas de maior volume 

e de seguida para o sistema de evaporadores de triplo efeito. O tecido avança para a próxima 

etapa (a lavagem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 Medidor de concentração do tipo caseiro 

Este equipamento é constituído por duas varetas de alturas distintas com uma entrada e uma 

saída de ar (Figura 14). O ar comprimido é injetado pela entrada, 

percorre a solução presente no tanque e conforme tem maior ou 

menor facilidade em atravessar a solução, reflete-se numa maior ou 

menor pressão registada. Essa pressão será amplificada e convertida 

numa densidade para que possa ser manipulada informaticamente. 

De seguida, a densidade (°Bé) é transformada numa concentração 

(g.L-1). A diferença de alturas das varetas depende da solução que 

elas atravessam. Para a soda cáustica a diferença de alturas é de 500 

mm. Se se tratar de água, a diferença aumenta para cerca de 

1150 mm. Quanto menor a densidade de um composto, maior terá 

de ser a diferença de cotas para que os resultados das medições 

não se alterem devido ao nível do tanque. 

Figura 14 - Medidor de 

concentração do tipo caseiro 
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4 Descrição técnica 

4.1 Aferição de contadores 

Antes de se averiguar os consumos específicos, foi necessário aferir todos os contadores 

intervenientes no processo com o objetivo de se verificar se efetuavam a medição correta ou 

não. Assim, foi possível contabilizar três sistemas independentes (tanques exteriores, tanques 

T-7 e T-8 e o sistema de evaporadores de triplo efeito) aos quais se fizeram balanços individuais 

com o intuito de obter resultados que permitissem avaliar o circuito da soda cáustica 

globalmente. A fórmula de cálculo utilizada encontra-se descrita no Anexo 3.  

A concentração das correntes foi determinada com recurso a um areómetro. Relativamente aos 

caudais, foi estimado o volume de cada tanque através das suas dimensões e estabelecido um 

período de análise. Diariamente, mediu-se o nível de cada tanque e a partir dos cálculos 

evidenciados no Anexo 3 calculou-se a quantidade de soda cáustica presente em cada um deles. 

No final do período de amostragem, os resultados foram comparados com os valores dados pelos 

contadores da empresa e calculado o seu desvio.  

4.2 Consumo de Soda Cáustica na MGC – AT 

De forma a averiguar-se o consumo de soda cáustica em toda a empresa com o intuito de 

elaborar um plano de ação, recolheram-se os consumos deste composto ao longo do ano de 

2016 recorrendo ao sistema informático, e analisaram-se os resultados (Anexo 2). Obteve-se a 

Figura 15.  

 

 

 

 

 

 

Assim, após recolha destes dados foi importante aferir todos os contadores e medidores de 

concentração para que se pudesse averiguar se, de facto, os contadores mediam a quantidade 

de soda real ou se possuíam algum erro significativo. No Anexo 3 é possível encontrar um 

exemplo de cálculo.  

A LP 2-I, LP 3-II, LP 5 e a tinturaria dizem respeito à secção dos tecidos. O facto de nas malhas 

se verificar um consumo de apenas 1%, é mais uma razão pela qual se irá avaliar somente a 

Figura 15 - Consumo de NaOH na empresa. 
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produção de tecidos na MGC – AT. Como é possível concluir pela Figura 15, as mercerizadeiras 

representam cerca de 90% do consumo de soda cáustica na empresa. Por esta razão, serão o 

ponto fulcral de avaliação nesta dissertação, visto que uma diminuição do gasto de NaOH nas 

mercerizadeiras representa uma grande poupança deste composto. 

4.3 Taxa de absorção  

Na zona de impregnação das mercerizadeiras, o tecido entra em contacto com a solução de 

soda cáustica. Uma parte da solução é absorvida por este provocando a dilatação das suas 

fibras; uma pequena fração é arrastada com o tecido para a zona de estabilização e o restante 

mantém-se na zona de impregnação.  

A taxa de absorção (TA) é um parâmetro importante para a secção de tinturaria e deve manter-

se constante para o mesmo tipo de tecido, uma vez que quando são aplicadas diferentes 

pressões por parte dos rolos espremedores, o artigo poderá ter defeito na sua tonalidade (na 

etapa da tinturaria) introduzindo o problema das desigualdades centro/ourela (Araújo e Castro, 

1987).  

Desta forma, é necessário contabilizar a TA de cada tecido que depende da constituição do 

mesmo (Araújo e Castro, 1987). Para a tipologia de tecido mais representativa da empresa 

(PES/CO), calcularam-se as respetivas taxas de absorção através da Equação 4.1. 

𝑇𝐴 (%) =
𝑃𝑠 − 𝑃𝑒

𝑃𝑒
× 100          (4.1) 

Sendo o Ps o peso do tecido espremido pelo foulard após a sua passagem na zona de 

impregnação e Pe o peso do tecido seco antes de entrar na caixa de impregnação.  

Assim, foram recolhidas três amostras de cada referência de tecido com o intuito de passar 

cada uma em diferentes locais do rolo espremedor. Foram realizadas medições em diferentes 

estados de conservação do rolo. Os resultados encontram-se no Capítulo 5.3. Os artigos 

sofreram este processo nas mesmas condições. Posteriormente, calculou-se a TA pela Equação 

4.1. Além disso, analisou-se a influência da pressão do rolo na taxa de absorção do artigo.  

4.4 Reutilização de correntes das mercerizadeiras 

Inicialmente, optou-se por verificar as concentrações e quantidades de solução de hidróxido de 

sódio nas diferentes caixas das mercerizadeiras com o intuito de investigar a possibilidade de 

se reutilizar algumas correntes.  

Averiguou-se a possibilidade da soda cáustica proveniente da caixa de impregnação das 

mercerizadeiras poder ser reutilizada no processo de branqueamento após recuperação da 

mesma no sistema de limpeza dos evaporadores de triplo efeito. Contudo, esta sugestão foi 
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impossível de se realizar uma vez que a soda proveniente da mercerização estava contaminada 

com diversos compostos químicos que não se removem no processo de limpeza da soda e assim, 

influenciam o sucesso da etapa do branqueamento. 

Atualmente, quando se pretende baixar a concentração do processo de 30 °Bé para 24 °Bé 

utiliza-se água. Assim, estudou-se a possibilidade de aproveitar a solução presente nas caixas 

de estabilização para acertar a concentração dos tanques de refrigeração. Porém, o tecido 

tinto em fio quando é mercerizado liberta corante na solução de hidróxido de sódio presente 

nas mercerizadeiras. Assim, e uma vez que a reutilização de soluções só é viável se a solução 

estiver com propriedades semelhantes à soda “virgem”, é necessário limpar a solução através 

do sistema de limpeza anexo ao sistema de evaporadores de triplo efeito. Foi feito um ensaio 

para averiguar se a limpeza é eficaz em tecidos do tipo tinto em fio. Desta forma, recolheu-se 

uma amostra da solução da soda cáustica presente na caixa de estabilização a 3 °Bé (450 mL) e 

adicionou-se cerca de 200 mL de peróxido de hidrogénio. 

Marsh (1951) e Becknell (1966) investigaram o uso de água em contra corrente nas caixas de 

lavagem das mercerizadeiras de modo a haver poupança deste recurso. Esta estratégia também 

é utilizada na empresa. Contudo, avaliou-se a quantidade de solução de NaOH que se encontra 

nas caixas de lavagem das mercerizadeiras recorrendo a um areómetro, com o objetivo de 

reaproveitar essa solução encaminhando-a para o sistema de evaporadores de triplo efeito.  

4.5 Sistema de evaporadores de triplo efeito  

Na MGC – AT a evaporação dá-se num sistema de evaporadores de triplo efeito. A solução de 

NaOH proveniente da caixa de estabilização das mercerizadeiras a cerca de 8 °Bé é transportada 

para um filtro com o intuito de remover as impurezas de maior granulagem como é o exemplo 

do cotão. De seguida, segue para os tanques representados na Figura 11 como T-1, T-2, T-3 e 

T-4. Estes estão ligados por vasos comunicantes e quando o T-4 apresenta um determinado 

nível, o sistema de evaporadores inicia o processo de evaporação. Quando o nível diminui até 

um certo valor, a recuperação de soda cáustica é interrompida.  

O sistema de evaporadores de triplo efeito tem a capacidade de concentrar uma solução de 

soda cáustica fraca (com baixa concentração) obtendo-se uma solução de soda recuperada a 

concentrações mais elevadas. As condições ótimas indicadas pelo fornecedor e as condições 

atuais de funcionamento encontram-se representadas na Figura 16.  
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Quando a solução de NaOH é concentrada neste equipamento, também as impurezas que o 

tecido possa, porventura, conter são concentradas através do mesmo processo. Assim, é 

necessário anexar um sistema de limpeza aos evaporadores de triplo efeito para que a solução 

final de soda cáustica possa ser reutilizada sem alterar a eficácia da mercerização. 

4.5.1 Sistema de limpeza de Soda Cáustica 

Associado ao sistema de evaporadores de triplo efeito funciona um sistema de limpeza de soda 

cáustica (LPS). A limpeza ocorre de forma química e física com o auxílio do peróxido de 

hidrogénio (H2O2) que irá contribuir para a oxidação de contaminações. A separação de 

impurezas como goma, graxa, e cascas de algodão é quase completa. No entanto, pectinas e 

corantes podem deixar uma coloração fraca, dependendo do tipo de corante. Esta operação 

dá-se a cerca de 40-45 °C. Normalmente gasta-se 5 mL de H2O2  por litro de NaOH. Por vezes, 

quando as mercerizadeiras trabalham com tecido tinto em fio a limpeza da soda não é 

totalmente eficaz como se pode comprovar na Figura 27. Quando a operação é efetuada com 

sucesso, observa-se a diferença de cores presente na Figura 17. 

 

 

 

 

4.6 Tanque de concentração fixa 

Como já foi explicado no Capítulo 3.6, a concentração do tanque T-8 sofre acertos de acordo 

com a concentração requisitada por parte das máquinas na casa da soda. Assim, nesse tanque 

existe sempre uma variação da concentração, sendo por isso na Figura 11 representada a gama 

de concentrações dentro do tanque. Por esse motivo existe um medidor de concentração nesse 

tanque que indica, a qualquer instante, a concentração existente no mesmo.  

Figura 16 - Condições ótimas e normais de funcionamento do sistema de evaporadores. 

Condições ótimas 

indicadas pelo fornecedor  

Soda fraca: 4-10 ºBé 

Soda recuperada: 25-42 ºBé 

Condições normais de 

funcionamento  

Soda fraca: 8 ºBé 

Soda recuperada: 40 ºBé 

Figura 17 - Solução de NaOH antes (esquerda) e após ser limpa (direita) pelo LPS. 
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No local onde se encontram os tanques refrigerados, designado por “casa da soda”, a 

concentração dos tanques é corrigida de acordo com a variação da concentração na caixa de 

impregnação das mercerizadeiras como explicado no Capítulo 3.6. Assim, para se estudar a 

variação da concentração nos tanques refrigerados, foi necessário analisar a mercerização a 

molhado e a seco para diferentes tecidos (resultados no Capítulo 5.5). Tendo em conta que 

mercerizar a molhado representa o “limite” deste processo no que diz respeito ao acerto da 

concentração uma vez que é o processo que utiliza mais soda cáustica no seu acerto, analisou-

se a possibilidade de acertar o tanque T-8 para uma concentração fixa capaz de ser alcançada, 

parcial ou totalmente, pelo sistema de evaporadores de triplo efeito. Esta pequena alteração 

no circuito da soda cáustica originará uma diminuição do consumo deste composto, na medida 

em que será necessária uma menor quantidade de NaOH proveniente dos tanques exteriores e 

não se aumentará a concentração do tanque T-8 sem ser necessário.  

Assim, foram recolhidos dados durante uma hora (de 15 em 15 minutos) de diferentes 

referências de tecido quando sujeitos ao processo de mercerização a molhado e a seco. Note-

se que quando o tecido é mercerizado a molhado, a variação da concentração de soda cáustica 

nos tanques refrigerados é maior, uma vez que o tecido se encontra húmido quando entra na 

caixa de impregnação das mercerizadeiras e assim, irá transferir água para a solução, diluindo-

a. Desta forma, estudou-se a variação da concentração de cada um dos tecidos, que é 

influenciada essencialmente pela sua gramagem e constituição. 

Após a análise da concentração do tanque, é essencial descobrir a quantidade de solução do 

tanque T-8 que é necessária para acertar um determinado volume de solução do tanque 

refrigerado, garantindo que o tanque refrigerado (na casa da soda) nunca transborde. Apenas 

se investigou o acerto de concentração de 24 para 30 °Bé, uma vez que é o único acerto em 

que se utiliza a solução do tanque T-8. Sempre que é necessário diluir a concentração de 30 

°Bé para se mercerizar a 24 °Bé usa-se água. 

Por fim, estudou-se o tempo que demora cada uma das concentrações a acertar a solução do 

tanque refrigerado (esquema representado na Figura 18). É requerido o menor tempo possível, 

uma vez que a concentração é acertada sempre em contínuo de forma a não prejudicar a 

eficácia do processo de mercerização.  

Assim, foi adicionado um contador na corrente C-16 (consultar Figura 11), com o intuito de 

contabilizar a quantidade de soda cáustica que retorna à máquina. Através deste caudal, foi 

possível obter-se todos os intervenientes do balanço material.  
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Estabeleceu-se um período de análise que decorreu do dia 7 de dezembro de 2017 ao dia 20 do 

mesmo mês e ano. Cerca de 76% do artigo que foi avaliado diz respeito à tipologia CO, 16% à 

tipologia PES/CO e o restante representa fibras vestigiais na empresa. Assim, foram obtidos 

resultados apenas para os artigos constituídos por 100% algodão, uma vez que se encontram em 

maior quantidade. 

 

 

 

 

 

 

Para o cálculo deste tempo utilizou-se a Equação 4.2 proveniente do balanço material 

apresentado e deduzido no Anexo 4. 

𝐶𝑠 =  𝐶𝑒 (1 − 𝑒−
𝑡

𝜏)                       (4.2) 

Sendo 𝐶𝑠 a concentração final do tanque refrigerado, 30 °Bé (296,8 g.L-1); 𝑡 o tempo que se quer 

determinar e τ o tempo de passagem.  

Para a obtenção do valor da variável 𝐶𝑒 recorre-se à Equação 4.3. 

𝐶𝑒 =
𝑞1 𝐶1+ 𝑞2 𝐶2

𝑄
              (4.3) 

Sendo  𝑞1 o caudal de NaOH proveniente das mercerizadeiras; 𝐶1 a concentração dessa solução; 

𝑞2 o caudal de NaOH oriundo do tanque de acerto, T-8; e 𝐶2 a concentração de NaOH do tanque. 

4.7 Determinação de consumos específicos de Soda Cáustica 

Durante o período de 15 de outubro a 30 de novembro de 2017, foram recolhidos dados da 

produção relativamente às mercerizadeiras LP 2-I e LP 3-II. Estes encontram-se divididos por 

dia e hora de início e fim do processo, número de cavalete, referência do tecido, descrição e 

receita do processo e ainda metragem e gramagem do artigo.  

Posteriormente, construiu-se uma base de dados que contém as referências dos artigos que 

mercerizaram neste período e a respetiva tipologia do tecido. Para cada mercerizadeira, 

cruzando os dados da produção com os dados do consumo de soda cáustica presentes no sistema 

informático da empresa, determinou-se o consumo específico por cada tipo de tecido e de 

mercerização (seco ou molhado). O tratamento de dados encontra-se descrito no Anexo 5.  

Figura 18 – Esquema representativo do sistema a analisar. 



Otimização do consumo de Soda Cáustica no processo de Mercerização de Tecidos 

Descrição técnica 23 

As mudanças de soda cáustica são um fator muito importante na determinação de consumos 

específicos, uma vez que quanto maior for o número de mudanças, maior será o consumo de 

soda cáustica no processo. Entende-se por mudança de soda cáustica as seguintes ações: 

 Alteração da concentração do processo, de 24 ºBé para 30 ºBé e vice-versa, o que 

implica a mudança da solução na mercerizadeira.  

 Alteração da tipologia do artigo, apenas quando se inicia ou finaliza a mercerização do 

tecido tinto em fio.  

4.8 Influência do planeamento no consumo de soda cáustica 

A primeira etapa que o tecido ultrapassa quando chega à empresa, é o enrolamento, que 

consiste na divisão do artigo em cavaletes.  No entanto, estes não são enrolados todos ao mesmo 

tempo. Atualmente, o planeamento dos artigos que entram em produção na secção de 

preparação de tecidos é realizado manualmente por um colaborador da empresa, tendo em 

conta a velocidade das máquinas intervenientes no circuito do tecido. Além disso, esta 

programação tem de obedecer ao conceito de ocupação total das máquinas, isto é, a maior 

preocupação reside no facto de ter cada uma das máquinas sempre a laborar, evitando 

paragens. No entanto, devido às entradas de tecido a fabrico quase diariamente e aos prazos 

curtos, é difícil evitar a paragem das máquinas, quando não há um planeamento que consiga 

cruzar as diferentes condições de operação (velocidades, prazos, receita, entre outros) de 

todos os equipamentos que intervêm no circuito do tecido em questão. Por conseguinte, o 

operador divide os cavaletes pelas máquinas, independentemente da referência do tecido. 

Desta forma, o mesmo tecido (constituído por cavaletes distintos), pode conter defeitos no seu 

acabamento, nomeadamente na tonalidade, devido ao facto de não ter sofrido os diferentes 

processos do seu circuito sob as mesmas condições operatórias. Além disso, por vezes, ao 

interromper a sequência de cavaletes de um determinado tecido para colocar outro artigo 

diferente, é necessário alterar a concentração do processo de mercerização. Assim, surge o 

conceito das mudanças de soda cáustica referido anteriormente.  

Para colmatar esta dificuldade no planeamento da produção dos tecidos, o departamento de 

logística da empresa encontra-se a desenvolver um sistema informático, o Machine Queue 

Management (MQM), que aposta na rentabilidade de cada secção com o intuito de gerir as filas 

de trabalho baseando-se no diagrama de Gantt. O programa foi iniciado com quatro variáveis 

iniciais: o prazo, a operação, a receita e a tonalidade. Esta última apenas tem sentido para a 

tinturaria. Tudo é programado tirando o máximo partido da rentabilidade das máquinas para 

que nunca parem e produzindo ao mínimo custo possível. Assim, foi estabelecido um período 

de análise de uma semana para a comparação entre a produção real e a simulação realizada 

pelo sistema informático.  
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5 Resultados e discussão 

5.1 Aferição de contadores 

Durante a análise das medições efetuadas, detetaram-se algumas anomalias nomeadamente no 

que diz respeito a fugas, equipamentos e erros de operadores. Por conseguinte, adotaram-se 

diversas medidas no sentido de corrigir as irregularidades. Foi elaborado um Plano de Ação que 

se encontra no Anexo 3.  

5.1.1  Alteração do abastecimento das cozinhas  

Como é possível observar na Figura 11, os tanques T-5 e T-6 são preenchidos por soda cáustica 

a cerca de 50 °Bé proveniente dos tanques exteriores sempre que o mobrey aciona a bomba. 

Do mesmo modo, quando nas cozinhas é necessário algum abastecimento de soda cáustica, a 

bomba colocada ao lado dos tanques T-5 e T-6 é acionada e o reservatório das cozinhas é cheio. 

Contudo, e uma vez que o inventário na empresa é feito bimensalmente, existem dificuldades 

em saber ao certo a quantidade de soda cáustica gasta no abastecimento das cozinhas, visto 

que não há um registo diário e a soda é transferida do armazém de produtos químicos para as 

cozinhas quando o operador diz ser necessário. Posteriormente, é comunicado ao armazém as 

quantidades que foram gastas.  Além disso, este produto é responsável por muitas incrustações 

nas tubagens e consequentemente, avarias nas bombas.  

Assim, foi sugerida a eliminação dessa linha de tubagem e posterior construção de uma picagem 

proveniente dos tanques exteriores que alimentasse as cozinhas. Essa linha seria colocada no 

piso 0 devido à proximidade com o armazém de produtos químicos (que se situa nesse piso). 

Desta forma, seria mais fácil o registo deste produto, uma vez que o reservatório será cheio na 

presença do responsável pelo armazém que registará a quantidade certa de soda cáustica 

abastecida (e não a que foi comunicada, por vezes, por estimativas). De seguida, este 

reservatório seria transportado por um empilhador da mesma forma que se transportam todos 

os produtos químicos na empresa (Figura 19).  

Esta medida já se encontra a ser implementada na fábrica. Por conseguinte, evita-se o registo 

de quantidades estimadas pelos operadores, existindo assim um maior controlo por parte do 

armazém da saída deste produto químico. E, além disso, são evitadas muitas avarias na bomba 

e consequentes desperdícios de soda cáustica. 
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5.1.2 Substituição dos medidores de nível de alguns tanques 

Os tanques exteriores de soda cáustica são alvo de diferentes condições ambientais, estando 

sujeitos a temperaturas distintas durante todo o ano. A temperatura de solidificação deste 

composto dá-se a cerca de 0 °C, por isso no Inverno existem dificuldades com a medição dos 

níveis dos tanques. Já foram instituídos diversos medidores sem sucesso. Os últimos consistem 

num peso que se encontra colocado no interior do tanque e consoante a altura da solução ele 

indica a medição num nível que se situa no exterior do tanque (Figura 20). Por vezes, as 

incrustações ou o simples facto de a soda cáustica congelar, causam uma medição incorreta do 

nível. Verificou-se num intervalo de tempo de 5 dias que um tanque com a mesma quantidade 

de soda cáustica no seu interior registava 5 valores de altura distintos. Acontece que a variação 

de pequenos centímetros na medição se traduz numa variação significativa da quantidade de 

volume de solução. Desta forma, tornou-se indispensável a substituição destes instrumentos de 

medição. Se se consultar o Anexo 3, é possível identificar a medição deficiente feita através 

dos medidores de nível antigos.  

Assim, encontra-se em estudo a adoção de um sistema de medição que funciona através de um 

radar com um alcance de 30° (Figura 20). 

   

 

 

 

Figura 20 – Esquema do medidor antigo (à esquerda); do medidor em estudo (à direita). 

Figura 19 – Proposta/Implementação de melhoria no abastecimento de NaOH das cozinhas. 
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5.1.3 Sistema de evaporadores de triplo efeito 

Este equipamento conta com cerca de 33 anos na empresa, sempre em funcionamento. Sendo 

assim, já não opera nas condições ótimas garantidas pelo fabricante (Capítulo 4.5).  

Ao longo de dois períodos de medição, o sistema de evaporadores de triplo efeito foi analisado 

ao pormenor e verificou-se que em nenhum deles o equipamento obtém resultados satisfatórios 

relativamente aos caudais e concentrações. Não foi possível obter resultados satisfatórios 

durante o período de dissertação. Os valores obtidos encontram-se detalhados no Anexo 3. 

Analisando, individualmente, os períodos dos meses de outubro (do dia 9 ao 19) e novembro 

(do dia 3 ao 10) dos anos de 2016 e 2017 que foram escolhidos para a aferição de contadores, 

é possível observar a diferença existente no período homólogo (Figuras 21 e 22). 

Se se analisar a Figura 21, observa-se que a quantidade de soda cáustica fraca (solução que 

vem da caixa de estabilização das mercerizadeiras) é idêntica e considerada normal de acordo 

com o histórico de valores do equipamento. Relativamente à solução de soda cáustica 

recuperada, existe uma pequena diferença entre os dois anos. Em outubro de 2016 os resultados 

recolhidos encontram-se nas condições normais de operação (310 L.h-1 aproximadamente), 

enquanto que em 2017 já se começa a ver um desvio que indica um possível problema no 

equipamento.  

Fez-se a mesma análise para o período analisado de novembro. Os resultados encontram-se na 

Figura 22. 

 

Figura 21 – Quantidade de soda cáustica à entrada e saída do equipamento – outubro. 
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Na Figura 22, é possível observar a diferença entre os caudais em condições normais de 

funcionamento e nas condições que se verificam atualmente. Ao longo desta dissertação, 

obteve-se uma solução recuperada a cerca de 31 °Bé. É de salientar que, no passado, a 

quantidade de soda recuperava situava-se na gama dos 38–40 °Bé. Este problema é bem visível 

no gráfico, visto que a quantidade de soda cáustica recuperada aumentou consideravelmente 

no ano de 2017, sob condições semelhantes ao ano anterior. Consequentemente, a 

concentração desta solução diminui. Na Figura 23 são apresentadas as condições atuais de 

funcionamento do sistema de evaporadores de triplo efeito comparativamente com as 

condições normais de funcionamento. 

Estas irregularidades no equipamento podem dever-se à falta de manutenção do mesmo ou ao 

facto de o equipamento já não laborar corretamente. Atualmente, a limpeza do sistema de 

evaporadores de triplo efeito é realizada uma vez por ano apenas com água. A recomendação 

do fabricante é a limpeza de 6 em 6 meses com ácido fórmico. Portanto, é natural que existam 

incrustações nas tubagens, estrangulando-as. Assim, o baixo rendimento do equipamento é 

expectável.  
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Figura 23 – Condições normais vs atuais de funcionamento do sistema de evaporadores.  

Condições normais de 

funcionamento  

Soda fraca: 8 ºBé 

Caudal soda fraca: 3 125 L.h-1 

Soda recuperada: 40 ºBé 

Caudal soda recuperada: 310 L.h-1  

Condições atuais de funcionamento  

Soda fraca: 7 ºBé 

Caudal soda fraca: 775 L.h-1 

Soda recuperada: 31 ºBé 

Caudal soda recuperada: 446 L.h-1  

Figura 22 – Quantidade de soda cáustica à entrada e à saída do equipamento – novembro. 
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Durante os cinco meses de dissertação, o departamento de manutenção da empresa 

acompanhou o equipamento no sentido de efetuar correções no mesmo. No entanto, não foi 

descoberta a causa do problema e como não se trata de um assunto de grande relevância no 

contexto desta tese, apenas se mediu a concentração como forma de controlo (Figura 24) com 

o objetivo de, no futuro, se proceder ao estudo da mesma.   

Tal como se pode observar na Figura 24, os graus baumé nunca atingiram o valor normal de 

funcionamento. O valor máximo a que se obteve a solução de soda cáustica recuperada foi de 

39 ºBé.  

5.2 Fugas 

Nos dias em que se aferiram os contadores, foram descobertas diversas fugas de soda cáustica 

nas tubagens e equipamentos. Uma delas, a mais significativa, foi analisada durante 8 dias 

(Anexo 3). Foi colocado um recipiente junto da mesma e todos os dias foi medida a 

concentração e o caudal através de uma proveta e um cronómetro, com o intuito de se 

averiguar se era relevante recuperar aquela solução ou se se poderia continuar a enviar para o 

esgoto. Os resultados encontram-se na Tabela 2.  

Tabela 2 - Quantidade de NaOH desperdiçado em fuga para o esgoto. 

 

Dia Graus baumé (ºBé) Caudal (L.h-1) Caudal (L.dia-1) NaOHdesperdiçada (kg.dia-1) 

1 23 15,00 360,00 428,40 

2 26 11,69 280,52 342,23 

3 23 12,77 306,38 364,60 

4 23 16,36 392,73 467,35 

5 23 16,22 389,19 463,14 

6 25 8,78 210,73 254,99 

Figura 24 – Controlo do sistema de evaporadores de triplo efeito. 
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Como se pode observar, a quantidade de hidróxido de sódio desperdiçada em fugas nesta 

tubagem é considerável. Além disso, verificou-se uma grande fuga no medidor de concentração 

que foi consertada e devidamente controlada nos dias posteriores à reparação. As bombas 

existentes na casa da soda constituem um objeto de desperdício de soda cáustica de forma 

contínua devido a fugas presentes nos equipamentos. Outras anomalias foram analisadas como 

é o exemplo das válvulas de corte dos tanques T-7 e T-8. Comunicou-se aos responsáveis da 

manutenção da fábrica e as mesmas foram arranjadas. Todas as imagens das fugas descritas 

neste capítulo encontram-se no Anexo 3.  

Durante os oito dias de análise, foram desperdiçados cerca de 3 083,23 kg de soda, o que 

representa 1 193,03 kg de soda normalizada a 50 ºBé, correspondendo a cerca de 9% da soda 

cáustica consumida pelas máquinas da preparação nesse período. Tendo em conta que o preço 

da soda cáustica à concentração de 50 ºBé é de 4,17 €/t, tinha sido possível poupar 4 974,93 € 

durante os oito dias, o que se traduz em 621,87 €/dia. 

5.3 Rolos espremedores 

Por vezes, os rolos não espremem com a mesma pressão ao longo do seu comprimento. Sendo 

assim, é necessário calcular a taxa de absorção do tecido em várias posições do rolo, de forma 

a verificar se ele é espremido corretamente ou se uma grande parte da solução de soda cáustica 

é transferida da caixa de impregnação para a caixa de estabilização das mercerizadeiras. As 

posições 1, 2 e 3 encontram-se descritas na Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, obtém-se a percentagem de solução alcalina absorvida pelo tecido nos diferentes 

locais do rolo à pressão de 8 bar (pressão atual de funcionamento). Foi utilizado o mesmo tipo 

de tecido, PES/CO, uma vez que é aquele que a empresa mais merceriza. Os testes foram 

Dia Graus baumé (ºBé) Caudal (L.h-1) Caudal (L.dia-1) NaOHdesperdiçada (kg.dia-1) 

7 23 14,29 342,86 408,00 

8 23 12,41 297,93 354,54 

Figura 25 - Posição do rolo onde se testou a absorção. 
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realizados sempre no mesmo rolo da mercerizadeira LP3-II à velocidade de 30 m.min-1; os 

resultados encontram-se na Tabela 3. 

Tabela 3 – Taxa de absorção – produção (Teste 1). 

 

 

 

 

 

Relativamente ao primeiro teste, é possível observar que os valores de absorção das pontas do 

foulard não coincidem com o centro em nenhum dos tecidos. Isto deve-se ao facto de o rolo 

estar desgastado e a sua superfície não pressionar uniformemente.  

O rolo foi retificado e analisou-se de novo a taxa de absorção, dando origem ao Teste 2 (Tabela 

4). 

Tabela 4 - Taxa de absorção – produção (Teste 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores apresentados já se encontram mais próximos. Calculou-se o desvio entre as pontas 

e o centro do foulard e verificou-se que relativamente ao Teste 1, os desvios tiveram uma 

melhoria significativa, estando por isso a superfície do rolo mais uniforme durante a ação de 

espremer o tecido. 

Após 15 dias de utilização deste rolo espremedor, responsável por pressionar cerca de 392 600 

metros de tecido, foi medida de novo a taxa de absorção. Os resultados encontram-se na Tabela 

5. Além disso, analisou-se a variação da pressão dos rolos com o intuito de averiguar a sua 

influência na absorção do tecido e na taxa de arrastamento de soda cáustica. 

 

 Teste 1 

Referência interna do tecido 3TERE 
Desvio 

(%) 
3ALB2 

Desvio 

(%) 

Taxa de Absorção 

(%) 

1 34,0 ± 0,8 30 34,0 ± 0,7 22 

2 50,0 ± 0,6 0 51,0 ± 0,7 0 

3 35,0 ± 0,7 32 39,0 ± 0,7 32 

 Teste 2 

Referência interna do tecido 3DELT 
Desvio 

(%) 
3TOMB 

Desvio 

(%) 

Taxa de Absorção 

(%) 

1 39,0 ± 0,8 17 35,0 ± 0,7 15 

2 42,0 ± 0,8 0 40,0 ± 0,7 0 

3 35,0 ± 0,8 7 34,0 ± 0,8 13 
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Tabela 5 – Taxa de absorção para diferentes pressões. 

Quanto maior a pressão dos rolos espremedores, menos soda cáustica é arrastada de uma caixa 

para a caixa seguinte. Contudo, quando é aplicada demasiada pressão no artigo pode ocorrer a 

introdução de vincos no mesmo. Além disso, a pressão teórica máxima deste rolo é de 10 bar e 

durante este teste verificou-se que não foi possível manter a pressão desejada, uma vez que 

esta oscila entre 9 e 10 bar.  

Assim, é possível averiguar que para os artigos de referência 38644 e 3TERE, os valores obtidos 

para as diferentes pressões são semelhantes, não justificando por isso a mudança de pressão 

no rolo. O artigo de referência 3X125 é um tecido de menor gramagem relativamente aos 

Referência interna do 

tecido 
38644 

Pressão (bar) 6 
Desvio 

(%) 
8 

Desvio 

(%) 
10 

Desvio 

(%) 

Taxa de Absorção 

(%) 

1 31,0 ± 0,7 19 39,0 ± 0,8 -2 37,0 ± 0,8 7 

2 39,0 ± 0,7 0 38,0 ± 0,8 0 40,0 ± 0,8 0 

3 33,0 ± 0,7 15 34,0 ± 0,7 12 33,0 ± 0,8 17 

Referência interna do 

tecido 
3X125 

Pressão (bar) 6 
Desvio 

(%) 
8 

Desvio 

(%) 
10 

Desvio 

(%) 

Taxa de Absorção 

(%) 

1 58,0 ± 0,6 3 55,0 ± 0,7 8 47,0 ± 0,7 4 

2 60,0 ± 0,6 0 59,0 ± 0,6 0 49,0 ± 0,6 0 

3 51,0 ± 0,7 14 42,0 ± 0,7 29 40,0 ± 0,7 20 

Referência interna do 

tecido 
3TERE 

Pressão (bar) 6 
Desvio 

(%) 
8 

Desvio 

(%) 
10 

Desvio 

(%) 

Taxa de Absorção 

(%) 

1 40,0 ± 0,7 -2 36,0 ± 0,7 4 37,0 ± 0,7 -1 

2 39,0 ± 0,8 0 37,0 ± 0,7 0 37,0 ± 0,8 0 

3 36,0 ± 0,7 7 33,0 ± 0,7 10 32,0 ± 0,7 15 
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outros, o que faz com que as fibras estejam mais separadas, absorvendo mais rapidamente a 

solução. Este facto poderá introduzir alguns erros quando se compara com os outros artigos. 

Por este motivo, é possível observar alguns desvios na TA comparativamente aos outros artigos. 

Uma vez que esta absorção foi estudada com água devido à impossibilidade de se realizar o 

teste com soda cáustica, recorreu-se ao laboratório de tinturaria da MGC – AT para averiguar 

se o resultado era semelhante quando se usava água ou soda cáustica às concentrações a que 

a máquina merceriza. Neste caso, a pressão do foulard foi de 2 bar e a sua velocidade foi 3 

m.min-1. Os resultados encontram-se apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 – Taxa de absorção – laboratório. 

Observando a Tabela 6, pode-se comprovar que a diferença de resultados entre o estudo da 

absorção utilizando água ou soda cáustica não é significativa, devido à quantidade de água ser 

semelhante nas duas soluções e assim a dilatação das fibras ocorre de forma idêntica. Sendo 

assim, consideram-se válidos os resultados das Tabelas 3, 4 e 5. 

Contudo, este assunto carece de mais estudo e será, por isso, alvo de análise num futuro 

próximo.  

5.3.1 Controlo através de tiras de talco 

Os rolos espremedores são constituídos por borracha. Quando são novos têm uma espessura de 

cerca de 312 mm; à medida que vão sendo retificados na empresa, a espessura vai diminuindo 

até atingir um valor mínimo de 5 mm. Uma vez que após o teste com a tira de talco se verifica 

uma forma côncava/convexa no desenho da tira de talco, o rolo é retificado. Quando o valor 

mínimo de espessura é atingido, é solicitado o enchimento do rolo. Para evitar que o desgaste 

dos rolos espremedores provoque a perda de eficácia da mercerização, é necessário controlar 

a pressão que eles exercem no tecido e se exercem igual pressão ao longo do seu comprimento. 

Atualmente, não há controlo periódico dos rolos. Sugeriu-se que a verificação dos rolos 

espremedores fosse realizada de preferência duas vezes por mês. O controlo é feito através do 

uso do pó de talco. Afastam-se os rolos, coloca-se pó de talco em todo o seu comprimento e 

fecham-se os rolos à pressão utilizada normalmente na máquina. Por fim, afastam-se de novo 

os rolos e observa-se o “desenho” (Figura 26). Se se obter uma tira com a mesma largura em 

 Taxa de absorção (%) 

Referência interna Água C[NaOH] = 24 °Bé C[NaOH] = 30 °Bé 

3DELT 58,0 ± 0,7 61,0 ± 0,6 63,0 ± 0,6 

3ALB2 63,0 ± 0,8 65,0 ± 0,7 68,0 ± 0,6 
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todo o comprimento do rolo significa que ele espreme de igual forma em toda a superfície; 

caso contrário existe uma variação que deve ser analisada. De acordo com os parâmetros de 

qualidade estabelecidos na empresa a diferença de espessura da tira em vários sítios do rolo 

não deve ser superior a 2 mm. Além disso, também é medida a dureza da borracha do rolo que 

deve estar entre 94 e 96 Shore A.   

 

 

 

5.4 Reutilização de correntes das mercerizadeiras 

Estudou-se a rentabilidade da utilização da solução presente nas caixas de estabilização das 

mercerizadeiras. Assim, após se submeter o NaOH da caixa de estabilização a uma limpeza com 

peróxido de hidrogénio, os resultados obtidos foram bem visíveis (Figura 27).  

 

 

 

 

Nesta análise não foi utilizada a razão recomendada pelo fornecedor do LPS: 5 mL de H2O2 para 

1000 mL de solução de NaOH; usou-se uma porção muito mais elevada de peróxido de hidrogénio 

(200 mL de H2O2 para 450 mL de NaOH), doseada em pequenos volumes, com o intuito de se 

descobrir a quantidade máxima deste composto necessária à remoção total de cor. 

Pode-se observar uma diferença de cor bastante percetível, o que significa que a maior parte 

do corante presente na solução inicial foi retirado com sucesso. No entanto, não é possível 

reutilizar a solução final com todos os processos de mercerização, uma vez que ainda existe 

cor na mesma e isso poderá prejudicar o tecido. Assim, sugeriu-se a utilização desta solução de 

soda cáustica “limpa” em acertos de concentração apenas de tecido tinto em fio, uma vez que 

este tipo de tecido não é prejudicado se a soda cáustica utilizada contiver ainda algum corante. 

No estudo das caixas de lavagem das mercerizadeiras, a quantidade de soda cáustica é de 

Figura 27 – Solução de NaOH antes da limpeza (à esquerda) e após (à direita). 

Figura 26 - "Desenho" observado no controlo de rolos. 
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apenas 1 °Bé, o que não é suficiente para rentabilizar a utilização do sistema de evaporadores 

de triplo efeito.  

5.5 Tanque de concentração fixa 

O objeto principal de estudo nesta fase foi a mercerização a molhado, uma vez que é o processo 

que consome mais soda cáustica e pode apresentar mais variações no seu acerto de 

concentração. Por outro lado, na mercerização a seco não se esperam variações significativas.  

Na Tabela 7 são apresentados os resultados para a mercerização a seco.  

 Tabela 7 – Acerto de concentração – mercerização a seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é facilmente observável na Tabela 7, a variação da concentração foi mínima (apenas um 

grau). De certa forma, foram os resultados esperados pois no processo de mercerização a seco, 

o tecido entra seco na caixa de impregnação e assim não haverá diluição da solução de soda 

cáustica devido à libertação de água. Por conseguinte, o acerto de concentração será pequeno 

pois esta não varia significativamente.  

Na Tabela 8 são apresentados os resultados para o tecido mercerizado a molhado. Efetuaram-

se mais ensaios para o processo a molhado do que a seco, uma vez que se obtiveram os 

resultados esperados para a mercerização a seco. Além disso, mercerizar a molhado representa 

o “caso-limite” de acerto de concentração, visto que a solução de NaOH da caixa de 

impregnação está constantemente a ser diluída e por isso é necessário estar sempre a corrigir 

a concentração. Assim, analisaram-se 4 referências de tecido com gramagens distintas e 

registaram-se as seguintes variações.  

Referência interna 50703 3TOMB 

C[NaOH] (°Bé) 30 24 

Gramagem (g.mlinear
-1) 170 380 

t (min) Conc. ± 0,5 (°Bé) Conc. ± 0,5 (°Bé)  

0 29,0 23,0 

15 30,0 24,0 

30 29,0 24,0 

45 30,0 23,0 

60 30,0 24,0 
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Tabela 8 – Acerto de concentração – mercerização a molhado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando a Tabela 8, pode-se comprovar que um tecido mais pesado irá absorver uma maior 

quantidade de soda cáustica na caixa de impregnação, tal como aconteceu na mercerização a 

seco. Além disso, uma vez que o tecido entra na caixa de impregnação molhado, haverá a 

diluição da solução de NaOH e a concentração irá diminuir. Quanto mais pesado for o tecido, 

maior será a diluição porque este transfere uma maior quantidade de água para a solução 

alcalina. Assim, será necessário realizar uma maior correção da concentração. Por este motivo, 

a mercerização a molhado é considerada o “caso-limite”. Assim, poder-se-á retirar pareceres 

conclusivos desta pequena análise ao primeiro fator: conseguiu-se descobrir qual a 

concentração mínima que deveria possuir o tanque T-8. Por uma questão de segurança, optou-

se por escolher uma concentração maior ou igual a 35 °Bé (correspondente a 380,6 g.L-1) mesmo 

sendo a variação da concentração de apenas 3 graus baumé.  

No entanto, é ainda necessário avaliar o volume do tanque refrigerado e a quantidade de soda 

cáustica que é precisa utilizar para o acerto da concentração. Assim, fez-se o estudo para as 

concentrações de 35 °Bé (380,6 g.L-1), 38 °Bé (441,0 g.L-1), 40 °Bé (484,1 g.L-1) e 42 °Bé (530,9 

g.L-1). Os valores obtidos encontram-se representados na Tabela 9. 

Referência interna 3RAFG 3RAPA 3X166 SK004 

C[NaOH] (°Bé) 24 24 30 30 

Gramagem (g.mlinear
-1) 200 230 380 827 

t (min) Concentração ± 0,5 (°Bé) 

0 22,0 25,0 28,0 27,0 

15 23,0 24,0 27,0 28,0 

30 22,0 24,0 27,0 27,0 

45 23,0 24,0 27,0 27,0 

60 23,0 24,0 27,0 28,0 
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Tabela 9 – Acerto de concentração – análise do volume do tanque. 

Os tanques refrigerados têm um volume de 6 885 L. As linhas da tabela que contêm uma célula 

a vermelho representam os volumes iniciais para os quais o tanque transborda após o acerto; 

as células a verde correspondem ao volume ideal inicial. Para cada concentração é apresentado 

o limite entre o transbordo ou não do tanque. O objetivo principal é possuir o maior volume 

Acerto de concentração: 35 ºBé 

Inicial Acerto Final 

C (ºBé) V (L) 
Quantidade de NaOH 

no tanque (%) 
V (L) C (ºBé) V (L) 

 

24 3 459,8 50 3 426,5 30 6 886,3  

24 3 359,0 49 3 483,0 30 6 842,1  

Acerto de concentração: 38 ºBé 

Inicial Acerto Final 

C (ºBé) V (L) 
Quantidade de NaOH 

no tanque (%) 
V (L) C (ºBé) V (L) 

 

24 4 385,4 64 2 508,7 30 6 894,0  

24 4 357,6 63 2 522,1 30 6 879,7  

Acerto de concentração: 40 ºBé 

Inicial Acerto Final 

C (ºBé) V (L) 
Quantidade de NaOH 

no tanque (%) 
V (L) C (ºBé) V (L) 

 

24 4 848,6 70 2 080,8 30 6 929,4  

24 4 748,3 69 2 125,1 30 6 873,4  

Acerto de concentração: 42 ºBé 

Inicial Acerto Final 

C (ºBé) V (L) 
Quantidade de NaOH 

no tanque (%) 
V (L) C (ºBé) V (L) 

 

24 5 100,0 74 1 796,2 30 6 896,2  

24 5 025,6 73 1 826,2 30 6 851,7  
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inicial de solução e acertar com a menor quantidade possível de soda cáustica. Assim, na Tabela 

9 apresentam-se os casos limite para as duas situações. No Anexo 4 encontra-se a tabela na 

íntegra onde é possível observar a quantidade de soda cáustica necessária para corrigir a 

concentração para diferentes volumes iniciais do tanque. A concentração máxima estudada foi 

42 ºBé, uma vez que é o valor máximo que o sistema de evaporadores de triplo efeito consegue 

recuperar, na teoria. Contudo, neste momento, este equipamento apenas é capaz de obter 

resultados na gama dos 31 ºBé. Isto é, para se obter uma concentração fixa superior a 31 ºBé 

terá de se acertar essa concentração com a soda “virgem”. 

Relativamente ao tempo de acerto, durante o período de análise, os tecidos foram separados 

por tipologia e através da duração do processo, obteve-se o peso do tecido por segundo. 

Durante este período calcularam-se os caudais necessários ao balanço material (q1, q2 e Q) e 

as respetivas concentrações (Anexo 4). Posteriormente, foi estudado o tempo de acerto de 

acordo com a Equação 4.1 tendo em conta que a concentração do processo é de 30 ºBé. 

Obtiveram-se os seguintes resultados representados na Tabela 10. Considerou-se que o peso 

médio de cada artigo foi de 1 478,5 kg para a mercerização a seco e 2 633,2 kg para a 

mercerização a molhado.  

Os cálculos na íntegra encontram-se no Anexo 4.  

Tabela 10 – Tempo de acerto do tanque refrigerado (𝐶𝑠=30 ºBé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível observar que para a mercerização a seco o tempo de acerto é menor do que para a 

mercerização a molhado, o que era de esperar devido à quantidade de água presente em ambos 

os processos. Além disso, é compreensível que quanto maior a concentração de acerto do 

tanque T-8, menor será o tempo que a solução demorará a atingir a concentração de 30 ºBé nas 

mercerizadeiras.  

Estes tempos foram calculados de acordo com o período em questão. No entanto, como apenas 

se avaliaram os artigos 100% algodão, para a mercerização a seco a amostra foi de 3 artigos, 

enquanto na mercerização a molhado se analisaram 10 artigos.  

Mercerização a seco 

Conc. acerto (ºBé) 35 38 40 42 50 

t (min) 7,0 6,2 5,8 5,5 4,5 

Mercerização a molhado 

t (min) 25,3 20,8 18,5 16,5 10,4 
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De acordo com os balanços teóricos que se estudaram, é possível fixar a concentração dos 

tanques T-7 e T-8. Analisando os três parâmetros avaliados (concentração, volume e tempo) e 

uma vez que o sistema de evaporadores de triplo efeito apenas consegue recuperar soda 

cáustica a 31 ºBé, é necessário acertar a concentração do tanque com soda “virgem”.  

Neste momento, a melhor opção será acertar para uma concentração de 40 ºBé. Visto que o 

sistema de evaporadores estava a recuperar a cerca de 31 ºBé (em condições de bom 

funcionamento, a 38 ºBé), é favorável acertar-se com uma solução de 40 ºBé, uma vez que é 

suficiente para uma mercerização a 30 ºBé. Assim, será utilizada uma menor quantidade de 

soda virgem para o acerto e uma maior quantidade de volume inicial do tanque refrigerado, tal 

como é pretendido. Relativamente ao tempo, quando o processo for a molhado, são necessários 

18,5 min; caso seja a seco apenas se necessita de 5,8 min. No entanto, é necessário realizar 

testes na produção abrangendo uma amostra maior.  

No futuro, com o aumento da concentração de recuperação dos evaporadores, será benéfico 

reavaliar a concentração de acerto do tanque, dependendo da concentração da solução 

recuperada dos evaporadores e do balanço económico ao mesmo.  

5.6 Determinação de consumos específicos de Soda Cáustica 

Todas as figuras contêm pontos a amarelo que representam as mudanças de soda cáustica que 

ocorreram na produção durante este período.  

Durante este período, cerca de 80% dos artigos mercerizados foram da tipologia PES/CO e 15% 

representaram os artigos de CO. Assim, foram determinados os consumos específicos de soda 

cáustica apenas para estes dois artigos. Devido às quantidades vestigiais das outras fibras, o 

consumo específico das mesmas apenas se encontra no Anexo 5. Os restantes resultados 

apresentam-se nas Figuras 28, 29, e 30. 

Observa-se que, a maioria dos pontos que se encontram fora do limite de 0,20 kg soda50/kg 

tecido, dizem respeito a mudanças de soda. Por conseguinte, não correspondem a consumos 

reais deste tipo de artigo.  

Figura 28 – Representação gráfica do consumo específico do PES/CO na mercerização a seco. 
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Assim, após a análise de cada ponto individualmente, determinou-se o consumo específico 

médio para os artigos PES/CO quando são mercerizados a seco: 0,10 kg soda50/kg tecido. 

O CO tem um comportamento distinto (Figura 29). 

Todos os pontos com alguma discrepância comparativamente aos restantes representam 

mudanças de soda. Por conseguinte, é possível obter uma gama correta do consumo específico 

dos artigos em 100% algodão, como se pode concluir pela figura. Desta forma, o consumo 

específico médio do CO na mercerização a seco reside nos 0,12 kg soda50/kg tecido. 

Uma vez que o algodão possui uma maior taxa de absorção, é natural que o consumo específico 

de soda seja superior aos artigos constituídos por poliéster/algodão.  

Depois de se avaliar a mercerização a seco, analisou-se a mercerização a molhado. No período 

estabelecido, apenas se mercerizou algodão neste processo. Os resultados encontram-se na 

Figura 30. 

Neste caso, nem todas as discrepâncias são justificadas pelas mudanças de soda cáustica. A 

explicação para esta irregularidade nos resultados deve-se ao facto de a concentração utilizada 

para o acerto do NaOH  não estar elevada o suficiente para permitir um rápido acerto. 

Consequentemente, o sistema informático accionou continuamente as válvulas com o intuito 

de se atingir a concentração pretendida nas mercerizadeiras.  

Assim, o consumo específico médio para o algodão obtido situou-se nos 0,31 kg soda50/kg tecido. 

Como seria de esperar, este valor é mais elevado do que quando se merceriza a seco, visto que 

este processo introduz água na solução e por conseguinte, é necessário consumir-se mais soda 

cáustica para atingir a concentração desejada no processo.  

Figura 30 - Representação gráfica do consumo específico do CO na mercerização a molhado. 
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Figura 29 - Representação gráfica do consumo específico do CO na mercerização a seco. 
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5.7 O efeito do planeamento no consumo de Soda Cáustica 

Após a análise do período estabelecido, obtiveram-se os dados representados na Figura 31. 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar, ao longo de uma semana realizaram-se 22 mudanças de soda cáustica 

na produção, enquanto que utilizando o MQM apenas se efetuariam cerca de 7 mudanças, 

correspondendo a uma melhoria de 32%.  

Considerando o período utilizado na determinação dos consumos específicos, procedeu-se ao 

cálculo da massa de soda cáustica empregue em cada mudança deste composto para as 

diferentes tipologias. Posteriormente, foram calculados os gastos associados a estas mudanças, 

tendo em conta o peso de tecido que mercerizou durante o período em questão. 

Sendo o preço da soda cáustica de 4,17 €/t, calcularam-se os respetivos custos. Os resultados 

encontram-se na Tabela 11.  

Tabela 11 – Balanço económico preliminar aos custos reais/planeados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, é possível concluir que o simples ato de planear a produção reduz significativamente os 

consumos de soda cáustica em 32%, poupando-se cerca de 6 228,48 €/ano. 

Mercerização a seco 

Tipologia de 

tecido 

𝑴𝒎𝒖𝒅 (kg soda50/kg 

tecido) 

𝑷 (kg 

tecido/dia) 

€/anoprodução €/anoMQM 

PES/CO 0,074 1 207,12 2 056,01 654,19 

CO 0,561 482,29 6 205,68 1 974,53 

Mercerização a molhado 

CO 0,109 350,84 873,41 277,90 

TOTAL (€/ano) 9 135,10 2 906,62 

Figura 31 – Comparação entre as mudanças da produção e o planeamento feito pelo MQM. 
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6 Recuperação e reutilização de Soda Cáustica 

O primeiro equipamento de recuperação de soda apareceu em 1901 (Marsh, 1951). Desde aí 

diversas alterações surgiram e atualmente, as indústrias preocupam-se cada vez mais com os 

processos poluentes para o meio ambiente, no que diz respeito a emissões gasosas ou efluentes. 

A indústria têxtil possui uma preocupação adicional devido ao facto de produzir contaminantes 

químicos em grandes concentrações e quantidades como é o exemplo da matéria orgânica, 

sólidos suspensos e dissolvidos, e a cor. As fábricas não podem efetuar descargas diretamente 

para o rio sem antes proceder ao tratamento das mesmas. Sendo assim, existe a necessidade 

de poupar e reutilizar recursos com vista à diminuição de custos.  

A mercerização tem como efluente principal a solução de soda cáustica, que intervém no 

processo a diferentes concentrações. Assim, o efluente principal a analisar será este. É de 

salientar que mais de 85% da solução de NaOH descarregada pelas mercerizadeiras provêm das 

duas primeiras caixas de lavagem (Marsh,1951).  

Existem dois tipos principais de técnicas de recuperação da solução de soda cáustica: utilizando 

a tecnologia por membrana ou recorrendo à evaporação. 

6.1 Técnicas que utilizam membranas 

As membranas são ferramentas que permitem a separação em duas fases ou reagentes de forma 

seletiva. Existem diversos tipos de membranas: homogéneas ou heterogéneas, simétricas ou 

assimétricas, sólidas ou líquidas, positivas, negativas ou neutras. Para cada processo, é 

escolhida uma determinada membrana. Cada uma delas contém uma força motriz adequada ao 

processo; pode ser uma pressão, concentração ou temperatura (Varol, 2008). A introdução de 

técnicas utilizando membranas tem sido estudada devido à sua capacidade de remover 

contaminantes e recuperar soda cáustica, sendo esta posteriormente reutilizada no processo.  

Assim, técnicas como a nanofiltração e a osmose inversa, em que a força motriz é a pressão, 

são utilizadas para a remoção de pequenas impurezas que a solução de soda cáustica possa 

conter, nomeadamente cotão ou até alguns resíduos de cascas. No entanto, quando estes 

processos são realizados isoladamente, têm problemas de sujidade nas membranas, resultando 

num baixo caudal de permeado e separação pouco eficiente (Wang, 2006).   

Desta forma, Yang et al. (2007) associaram duas unidades a um único sistema: uma de 

microfiltração/ultrafiltração e outra de nanofiltração/osmose inversa. A primeira etapa deste 

método está presente devido à necessidade de eliminar sujidade e algumas impurezas da 

solução, funcionando como um pré-tratamento. A segunda etapa consiste numa remoção de 

iões e outras pequenas moléculas da solução (Choe et al., 2005; Varol, 2008).  
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Esta técnica funciona com a ajuda de um permutador que reduzirá a temperatura da corrente 

do efluente para que estejam reunidas as condições ótimas de operação da unidade de osmose 

inversa. Para este arrefecimento é utilizada água fria. Neste caso, o processo foi criado para a 

última caixa de lavagem onde a temperatura ronda os 45 ºC. Para temperaturas superiores a 

45 ºC, a membrana fica degradada. Na Figura 32 encontra-se representada esta técnica se ela 

fosse aplicada às mercerizadeiras da empresa. 

O processo permite a recuperação de cerca de 92% de soda cáustica introduzida na unidade 

com 84% de recuperação volumétrica (Yang et al., 2007).  Além disso, existe a possibilidade de 

utilizar esta técnica para recuperar outros efluentes da mercerização, como por exemplo a 

água.   

Contudo, existem desvantagens no que diz respeito à durabilidade das membranas devido à 

sujidade da solução, às propriedades corrosivas e à temperatura do efluente. Ainda, é difícil 

obter as condições ideais para a realização da osmose inversa: pressão superior a 10 bar e 

temperatura inferior a 40 ºC. Além disso, normalmente a concentração obtida por estas técnicas 

não é suficiente para a reutilização no processo da mercerização. Contudo, pode ser usada 

noutros processos da indústria têxtil como a tinturaria (Lacasse e Baumann, 2004; Varol, 2008). 

O investimento nestas tecnologias é ainda uma limitação uma vez que é um pouco elevado.  

Com a introdução de novas tecnologias tem sido estudado o aumento do tempo de vida e 

eficácia das membranas, bem como a diminuição da sujidade das mesmas (Domingues, 2012; 

Choe et al., 2005). Assim, recuperando a solução de soda cáustica e consequentemente 

diminuindo a utilização de qualquer tipo de ácido (devido ao pH alcalino), contribui-se para a 

diminuição da poluição ambiental. 

6.2 Sistema de evaporadores de triplo efeito 

Hoje em dia, habitualmente, instalam-se na indústria sistemas de evaporadores que podem 

conter vários evaporadores ligados em série (Figura 33) (Marsh, 1951). Cada efeito representa 

um evaporador. A força motriz é a temperatura e a pressão dos efeitos do sistema. Podem 

existir equipamentos com um número distinto de evaporadores; na MGC-AT estão instalados 

Figura 32 - Membrana combinada de filtração. 
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três evaporadores, surgindo desta forma o conceito de evaporadores de triplo efeito. A maior 

temperatura e pressão situa-se no primeiro efeito, enquanto que os valores de temperatura e 

pressão mais baixos se encontram no terceiro efeito. Assim, são utilizados evaporadores de 

múltiplo efeito com o intuito de poupar energia, uma vez que apenas se gasta vapor no primeiro 

efeito e os seguintes são alimentados com o vapor proveniente do efeito anterior. Desta forma, 

o ponto de ebulição do efeito que recebe vapor deverá ser mais baixo para se dar essa 

transferência. Os vapores libertados no último efeito são utilizados para aquecer a solução de 

soda cáustica e condensados para a fase líquida, aquecendo assim a corrente de água fria que 

irá ser utilizada no processo (Rahman e Khan, 2006). Quanto maior for o número de 

evaporadores do sistema de evaporação, menor o consumo de vapor de aquecimento. Contudo, 

o investimento requerido numa unidade de evaporação de três evaporadores é mais pequeno 

do que uma de quatro evaporadores. Halim (2011) afirma que não é compensador ter mais do 

que quatro evaporadores, segundo o ponto de vista económico.  

 

 

 

 

 

 

A concentração da solução sofre um aumento de efeito para efeito, enquanto que a 

temperatura diminui, registando-se assim uma menor concentração e alta temperatura no 

primeiro efeito e uma maior concentração e baixa temperatura no terceiro efeito, o que 

permite operar sob condições não corrosivas. O vácuo é utilizado no caso de se recuperar soda 

cáustica a altas concentrações, visto ser necessário reduzir a temperatura da soda com alta 

concentração no último efeito sob perigo de corrosão, tal como acontece na empresa. Por 

vezes, é também utilizado quando o sistema de evaporadores possui quatro ou mais 

evaporadores constituindo assim a força motriz desse sistema (Sharma e Sharma, 2014). 

Na MGC – AT, a temperatura do efluente proveniente das caixas de estabilização é de cerca de 

80–85 ºC, o que faz com que se se utilizassem as tecnologias por membrana na recuperação da 

soda cáustica, seria necessária uma incessante substituição das membranas devido ao seu 

sobreaquecimento.  

As caixas de lavagem das mercerizadeiras não possuem a concentração mínima para rentabilizar 

o sistema de evaporadores de triplo efeito da fábrica. No futuro, será essencial avaliar uma 

forma de aproveitar esta solução, que neste momento é encaminhada para o esgoto. 

Figura 33 - Esquema do sistema de evaporadores de triplo efeito. 
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7 Conclusões 

A presente tese surgiu da necessidade de controlar e contabilizar o consumo de soda cáustica 

na empresa, nomeadamente na secção da preparação de Tecidos. A necessidade de determinar 

consumos específicos e analisar a influência do planeamento no consumo deste composto foram 

o fator de motivação à realização deste projeto.  

A primeira etapa consistiu na monitorização e controlo da produção. Após a aferição de todos 

os contadores pertencentes ao circuito da soda cáustica, sugeriu-se a: 

 Eliminação da linha de tubagem através da construção de uma picagem para a 

alimentação das cozinhas; 

 Substituição dos medidores de nível dos tanques exteriores. 

A análise do sistema de evaporadores de triplo efeito permitiu concluir que as condições de 

funcionamento são inadequadas, sendo a concentração da operação de 31 ºBé, o caudal de soda 

fraca de 775 L.h-1 e o de soda recuperada de 446 L.h-1. 

Ao longo do projeto, foi descoberta uma fuga na qual se contabilizou durante 8 dias a 

quantidade de solução encaminhada para o esgoto a 23 ºBé. Após este período registaram-se 

cerca de 1 193,03 kg de soda a 50 ºBé desperdiçados, o que se traduz em cerca de 621,87 €/dia.  

Através da análise da Taxa de Absorção dos rolos espremedores, concluiu-se que a melhor 

pressão de funcionamento é de 8 bar. Além disso, deve ser realizado um controlo periódico dos 

mesmos, duas vezes por mês.  

Após o estudo da reutilização de algumas correntes das mercerizadeiras, concluiu-se que nas 

caixas de estabilização, a solução deve ser limpa (no sistema de limpeza LPS) e armazenada 

para possíveis reutilizações na diluição de NaOH a usar no processo. Ainda, nas caixas de 

lavagem, concluiu-se que não é rentável para o sistema de evaporadores de triplo efeito 

recuperar esta solução, visto que a quantidade de soda cáustica é de 1 ºBé.  

Além disso, averiguou-se que o tanque T-8 deverá ter uma concentração fixa de 40 ºBé, o que 

se refletirá num volume inicial do tanque refrigerado de 4 748,3 L; volume final de 6 873,4 L, 

sendo necessário acertar com uma solução de volume 2 125,1 L. Para a mercerização a seco, o 

tempo de acerto reside nos 5,8 min; em relação à mercerização a molhado são necessários 18,5 

min. 

A análise dos consumos de soda cáustica no ano de 2016, permitiu obter a seguinte distribuição:  

 84% representa a zona dos tecidos;  

 16% pertence à zona das malhas.  
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Quanto às secções da empresa, é de salientar que 95% do consumo de soda cáustica se dá na 

etapa da preparação de tecidos, 4% na etapa da tinturaria de tecidos e apenas 1% diz respeito 

à secção das malhas. 

Posteriormente, estabeleceu-se um período de análise para a determinação dos consumos 

específicos, tendo em conta o tipo de mercerização realizada. Durante este intervalo, 

analisaram-se os artigos PES/CO e 100% CO, visto que estes representam a maior parte de tecido 

em laboração na MGC-AT. Para a mercerização a seco, obteve-se um gasto de 0,10 kg soda50/kg 

tecido para os artigos constituídos por PES/CO e 0,12 kg soda50/kg tecido para os artigos 100% 

CO. Na mercerização a molhado, apenas foi possível analisar o algodão que registou um 

consumo de 0,31 kg soda50/kg tecido. Estes valores comprovam o facto de o algodão ter uma taxa 

de absorção superior ao poliéster. Além disso, confirmou-se também que a mercerização a 

molhado consome mais soda cáustica do que a mercerização a seco.  

De seguida, analisou-se a influência do planeamento no consumo deste composto. Optando por 

um planeamento utilizando o sistema MQM, é possível reduzir o número de mudanças de soda 

cáustica em 32%, poupando cerca de 6 228,48 €/ano. 
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8 Avaliação do trabalho realizado 

8.1 Objetivos Realizados 

Iniciou-se este projeto com a aprendizagem de todo o processo produtivo, e elaborou-se o 

circuito da soda cáustica na secção da preparação de tecidos. O primeiro objetivo consistiu na 

monitorização e controlo da produção com o intuito de determinar os consumos de soda 

cáustica. Assim, foi realizado um acompanhamento do processo, aferindo contadores de soda 

cáustica, caudalímetros e medidores de concentração com vista a controlar e determinar 

consumos de soda cáustica em toda a empresa. Como o maior gasto deste composto se situava 

na secção de preparação de tecidos, nomeadamente na mercerização dos mesmos, estreitou-

se esta monitorização às mercerizadeiras, elaborando o consumo de soda cáustica em cada uma 

delas e em cada processo (mercerização a seco ou a molhado). 

Posteriormente, determinaram-se os consumos específicos de soda cáustica tendo em conta a 

diversidade de tipologia de tecidos, e separando criteriosamente cada um deles.  

O planeamento da produção revelou-se um fator muito importante na diminuição do consumo 

de soda cáustica. E assim, foi também estudada a alteração da ordem dos artigos quando 

iniciam o seu processamento têxtil. Desta forma, todos os objetivos foram cumpridos e houve 

uma tentativa de, paralelamente a eles, tentar reduzir o consumo de soda cáustica devido ao 

seu custo elevado.   

8.2 Limitações e Trabalho Futuro 

A principal limitação no desenvolvimento desta dissertação deve-se ao facto de este projeto se 

realizar numa área científica completamente diferente da formação adquirida ao longo do 

curso.  De facto, foi o primeiro contacto com a indústria têxtil, o que se traduziu na alocação 

de algum tempo no início desta dissertação para o conhecimento de todo o processo produtivo.  

Além disso, as experiências na produção apenas poderiam ser realizadas às segundas-feiras de 

manhã de forma a não afetar a normal atividade das mercerizadeiras. O facto de este projeto 

ser realizado na produção dificultou a obtenção de resultados. No entanto, tudo foi programado 

e distribuído de forma a não prejudicar o trabalho a desenvolver e a empresa.  

Como trabalho futuro, seria interessante a existência de um controlo mais periódico da secção 

da preparação de tecidos, relativamente a fugas, equipamentos e manutenção dos mesmos. 

Sugere-se que sejam realizados estudos relativamente ao sistema de evaporadores de triplo 

efeito averiguando a possibilidade de renovar o equipamento dado o seu tempo de laboração e 

os problemas apresentados. E por fim, seria interessante avaliar a substituição e/ou adição de 
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uma nova linha de mercerização, analisando prós e contras da mercerização a frio e a quente 

de forma a obter um produto final com mais qualidade.    

8.3 Apreciação Final 

A possibilidade de ter realizado este projeto em ambiente empresarial, nomeadamente na 

indústria têxtil, permitiu-me adquirir conhecimentos sobre o modo de funcionamento de uma 

empresa de acabamentos têxteis, não só da minha secção como de todas as frações da fábrica. 

Realço que o estágio na MGC – AT me possibilitou um grande crescimento pessoal e profissional, 

onde me foi dada total confiança e autonomia para realizar as tarefas. Além disso, o facto de 

ter apresentações mensais na empresa, permitiu-me adquirir um maior pensamento crítico e 

dedicação ao assunto estudado.   

O cumprimento dos objetivos da dissertação proporcionou-me uma grande satisfação, pela 

contribuição, aprendizagem e resultados; também foi benéfico para a empresa por observar 

uma melhoria apreciável na mercerização de tecidos.  
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Anexo 1 Preparação – Esquema processual dos 

diferentes tipos de tecido 

O tecido tinto em peça é uma tipologia muito frequente na MGC – AT. Consiste num artigo que 

é tingido na tinturaria após a sua passagem pelas etapas da tecelagem e preparação. 

Independentemente da sua constituição, atravessa diferentes processos na preparação. Na 

Figura A1.1 apresentam-se os diferentes circuitos para cada tecido tingido em peça.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1. 1 – Diferentes circuitos percorridos pelos tecidos tinto em peça. 
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O tecido tinto em fio é processado em menor quantidade e consiste em tecido que na etapa da 

tecelagem é produzido através de fios previamente tingidos. Na MGC – AT este tipo de tecido 

já não atravessa a etapa da tinturaria. Os tecidos em xadrez são exemplos claros de tecido 

tinto em fio. Na Figura A1.2 encontram-se representados os circuitos distintos que este tecido 

tem na etapa de preparação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela A1.1 são descritos os diferentes processos que fazem parte da secção da preparação.  

Tabela A1. 1 – Processos que pertencem à secção da preparação de tecidos. 

 

Processo Breve descrição 

Enrolamento 
Primeira etapa da preparação; transferência do tecido para um 

cavalete de modo a facilitar o seu circuito na produção.  

Gasagem Eliminação das fibras superficiais do tecido através da sua queima.  

Desencolagem Eliminação da goma ou cola por via enzimática ou por via oxidativa.  

Branqueio químico Eliminação da cor natural das fibras de algodão e restos de cascas. 

Figura A1. 2 – Diferentes circuitos percorridos pelos tecidos tinto em fio. 



Otimização do consumo de Soda Cáustica no processo de Mercerização de Tecidos 

Anexo 5 Conversão de unidades 53 

 

 

 

 

 

 

 

Processo Breve descrição 

Branqueio oxidativo 

Utilização de branqueadores óticos que absorvem radiações na zona do 

ultravioleta e emitem radiações na zona do visível, fazendo-o parecer 

mais branco. 

Fervura alcalina 
Eliminação de alguns produtos amiláceos que possam não ter sido 

removidos no processo de desencolagem.  

Termofixação 
Relaxação de tensões adquiridas noutras etapas da preparação com 

vista à estabilidade dimensional.  

Lavagem 
Extração de produtos solubilizados existentes no tecido após contacto 

com diferentes banhos químicos noutras etapas da preparação.  

Secagem 

Remoção do excesso de água. Pode ser de três tipos: mecânica (através 

de cilindros) por evaporação (através de cilindros aquecidos) ou por 

convecção (numa rámola). 
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Anexo 2 Consumo de soda cáustica na MGC – AT para o ano de 2016 

Para se obter um panorama geral do consumo de soda cáustica em toda a empresa, optou-se por analisar o ano de 2016. 

Tabela A2. 1 - Consumo de soda cáustica na MGC-AT para o ano de 2016. 

 

 

 

 

 

 

2016 

MÊS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

E
n
tr

a
d
a
 (

t)
 

Soda “virgem”: 766,5 
g.L-1 

129,26 128,76 102,32 102,66 76,80 104,12 205,68 25,88 153,20 152,12 126,40 73,98 1381,18 

C
o
n
su

m
id

o
 (

t)
 Malhas -1,30 -1,80 0,00 -4,96 -0,95 -0,50 -2,00 -0,50 -0,50 0,00 -2,60 0,00 

-1358,00 

LP 2-I -59,00 -50,00 -60,00 -39,00 -49,00 -54,00 -70,00 
-

17,80 
-74,00 -71,00 -95,00 -26,40 

LP 3-II -45,30 -35,00 -56,20 -33,00 -24,00 -70,00 -97,00 -7,00 -54,00 -68,00 -35,30 -32,00 

LP 5 -3,86 -3,70 -4,50 -5,40 -5,99 -3,17 -6,00 -0,77 -14,00 -6,35 -5,20 -3,20 

Tinturaria -2,37 -6,70 -5,70 -4,50 -3,34 -4,25 -7,35 -1,30 -6,40 -7,20 -4,60 -5,04 
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Anexo 3 Aferição de contadores 

Todos os medidores e contadores intervenientes no circuito da soda cáustica foram aferidos 

durante dois períodos distintos, com o intuito de confirmar a veracidade das suas medições. 

Como já foi referido, a concentração das correntes foi determinada utilizando um areómetro. 

Em relação aos caudais e consumos, estes foram analisados através de relações entre níveis e 

volumes. Cada tanque interveniente nos balanços individuais encontra-se equipado com um 

medidor de nível. Através do volume do mesmo, é possível determinar a quantidade presente. 

No final dos períodos de amostragem, os resultados foram comparados com os valores dados 

pelos contadores da empresa e calculado o seu desvio. Foram avaliados três sistemas principais: 

os tanques T-7 e T-8 (tanques da soda nova e recuperada), os tanques exteriores (soda virgem) 

e o sistema de evaporadores de triplo efeito. Por fim, fez-se o balanço global. A soda cáustica 

dos tanques exteriores é comprada ao fornecedor à concentração de 50 ºBé. Assim, todos os 

cálculos efetuados serão apresentados em massa de soda cáustica a 50 ºBé apenas pela 

facilidade de calcular custos. Devido às diversas anomalias encontradas durante as duas 

medições, optou-se por analisar cada sistema individualmente, sem realizar o balanço global. 

De seguida, são apresentados exemplos de cálculo para os diferentes sistemas, durante os dois 

períodos de medição.  

Tanques T-7 e T-8 

Seguidamente, serão demonstrados os cálculos para os tanques T-7 e T-8 representados na 

Figura 10. A solução proveniente da corrente de soda cáustica recuperada (após limpeza da 

soda cáustica, corrente C-6) é descarregada no tanque T-7. Aí fica em repouso até ser 

necessário repor o nível do tanque T-8. Assim, as medições foram realizadas do seguinte modo: 

Passo 1: medir o nível do tanque T-8 (0,51 m). 

Passo 2: medir a concentração do tanque T-2 (soda cáustica recuperada). 

Passo 3: abrir a válvula para que a solução de soda cáustica em repouso se transfira do tanque 

T-7 para o T-8. 

Passo 4: medir novamente o nível do tanque T-8 (0,68 m). 

Passo 5: sabendo que o tanque está cheio quando o seu volume é de 9 073 L (𝑉𝑡), representando 

uma altura no nível de 2,16 m, pela diferença de medições entre o passo 3 e o passo 1 (∆𝐿), 

obtém-se o volume de soda recuperada que se transferiu para o tanque T-7 através da Equação 

A 3.1. 

𝑉𝑆𝑅 =  
𝑉𝑡 × ∆𝐿

2,16
=  

9,073 ×(0,68−0,51)

2,16
=  0, 7141 𝑚3 = 714,1 𝐿      (A 3.1) 
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Uma vez que a concentração medida da soda recuperada (CSR) foi de 31 ºBé (o que equivale a 

311,9 g.L-1), através do volume de soda recuperada (VSR) e densidade a 50 ºBé (766,5 g.L-1), 

obtém-se a quantidade (em massa) de soda recuperada (𝑀𝑆𝑅)  normalizada através da Equação 

A 3.2.  

𝑀𝑆𝑅 =  𝑉𝑆𝑅 × (
𝐶𝑆𝑅

𝐶766,5
) × 𝜌 = 714,1 × (

311,9

766,5
) × 1,530 = 444,58 𝑘𝑔    (A 3.2) 

No balanço a este tanque intervêm três componentes: a soda recuperada, a soda virgem e a 

soda que irá ser utilizada nas máquinas. Já se determinou a massa de soda recuperada. Assim, 

a soda que irá ser consumida pelas máquinas será contabilizada através dos contadores 

presentes nas correntes C-8, C-9 e C-10 (previamente aferidos) e a quantidade de soda virgem 

será obtida pela diferença de níveis dos tanques exteriores (𝐶𝑇−8). Na Tabela A3.1 são 

apresentadas as medições efetuadas para os dois períodos de medição.  

Tabela A3.1 - Medições efetuadas nos tanques de soda nova e recuperada. 

 

Dia Medição Nível inicial (m) Nível final (m) ∆𝑳(m) 𝑽𝐒𝐑 (L) 𝐂𝐒𝐑 (g.L-1) 𝐌𝐒𝐑 (kg) 

Primeira medição 

9/out 
1 0,510 0,680 0,170 714,1 311,9 444,58 

2 0,245 0,455 0,210 882,1 311,9 549,18 

10/out 

1 0,405 0,420 0,015 63,0 380,6 47,86 

2 0,245 0,535 0,290 1 218,1 380,6 925,40 

3 0,435 0,475 0,040 168,0 380,6 127,63 

11/out 

1 0,195 0,675 0,480 2 016,2 311,9 1255,24 

2 0,295 0,540 0,245 1 029,1 311,9 640,70 

3 0,480 0,620 0,140 588,1 311,9 366,14 

12/out 
1 0,200 0,500 0,300 1 260,1 311,9 784,51 

2 0,430 0,710 0,280 1 176,1 311,9 732,22 

13/out 
1 0,230 0,725 0,495 2 079,2 311,9 1294,47 

2 0,290 0,480 0,190 798,1 311,9 496,88 

16/out 
1 0,300 0,685 0,385 1 617,2 311,9 1006,84 

2 0,155 0,520 0,365 1 533,2 311,9 954,54 
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O número de medições variou com as necessidades da produção. Quando era necessário soda 

cáustica na produção tinha de se abrir o passador do tanque T-7 para o T-8. 

No decorrer das medições observou-se uma fuga no passador do tanque T-8 que foi 

posteriormente consertada. 

Tanques exteriores 

A quantidade de soda virgem que provém dos tanques exteriores será utilizada para o 

abastecimento da LP5, das mercerizadeiras (da secção de tecidos e malhas) e das cozinhas. A 

soda “virgem” que é utilizada nas mercerizadeiras encontra-se toda no tanque T-8. 

Assim, é necessário fazer um balanço aos tanques exteriores.  

Dia Medição Nível inicial (m) Nível final (m) ∆𝑳(m) 𝑽𝐒𝐑 (L) 𝐂𝐒𝐑 (g.L-1) 𝐌𝐒𝐑 (kg) 

17/out 
1 0,245 0,475 0,230 966,1 311,9 601,47 

2 0,500 0,620 0,120 504,1 311,9 313,84 

18/out 1 0,480 1,050 0,570 2394,3 327,7 1566,09 

Segunda medição 

3/nov 
1 0,410 0,750 0,340 1428,2 281,7 803,07 

2 0,435 0,745 0,310 1302,1 281,7 732,17 

6/nov 

1 0,190 0,745 0,555 2331,3 253,6 1180,12 

2 0,495 0,720 0,225 945,1 253,6 478,42 

3 0,325 0,485 0,160 672,1 253,6 340,22 

7/nov 
1 0,040 0,745 0,705 2961,3 239,7 1416,87 

2 0,445 0,750 0,305 1281,1 239,7 612,96 

8/nov 1 0,265 0,715 0,450 1890,2 296,8 1119,83 

9/nov 
1 0,415 0,810 0,395 1659,2 296,8 982,97 

2 0,595 0,625 0,030 126,0 296,8 74,65 

10/nov 
1 0,125 0,705 0,580 2436,3 239,7 1165,68 

2 0,600 0,870 0,270 1134,1 239,7 542,62 
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𝑀𝑆𝑉 =  𝑀𝐿𝑃 5 + 𝑀𝑐𝑜𝑧𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠 +  𝑀𝑇−8        (A 3.3)  

Sendo  𝑀𝐿𝑃 5, 𝑀𝑐𝑜𝑧𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠 e 𝑀𝑇−8 os consumos da LP 5, das cozinhas e do tanque T-8, 

respetivamente.  

Ao longo dos dois períodos de medição, analisou-se o nível dos tanques diariamente e calculou-

se o seu volume, tal e qual como foi feito na análise anterior. O cálculo do desvio foi realizado 

através da Equação A 3.4. 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 =  
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙
          (A 3.4) 

Estes tanques possuem um volume total de 20 084 L cada um, que representa um nível de 1,5 

m. Os resultados encontram-se na Tabela A3.2. 

Tabela A3.2 – Medições efetuadas nos tanques exteriores. 

 

 

Data Tanque 
Nível 

(m) 

NaOHexistente 

(kg) 

NaOHconsumida 

(kg) 

NaOHconsumida 

TEÓRICO (kg) 

Desvio 

(%) 

Primeira medição 

9/out 
1 

2 

1,075 

0,150 
21 460,34 4 730,03 6 264,00 -32 

10/out 
1 

2 

0,955 

1,580 
42 590,31 6 394,31 7 694,37 -20 

11/out 
1 

2 

0,590 

1,580 
36 196,00 11 072,52 8 199,27 26 

12/out 
1 

2 

0,000 

1,535 
25 123,48 5 646,65 6 452,01 -14 

13/out 
1 

2 

0,000 

1,190 
19 476,84 1 145,70 1 370,88 -20 

16/out 
1 

2 

1,530 

1,120 
44 391,14 5 482,97 7 409,79 -35 

17/out 
1 

2 

1,530 

0,785 
38 908,16 7 283,35 5 146,92 29 
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Uma vez que os valores dos desvios obtidos ao longo da medição dos dois períodos são muito 

elevados, optou-se por analisar individualmente os níveis dos tanques. Sabendo que um dos 

tanques estava cheio com 25 580 kg de soda cáustica a 50 ºBé (766,5 g.L-1) e permaneceu com 

a mesma quantidade no seu interior durante cinco dias, analisou-se o valor medido pelo nível 

durante esse período. Obtiveram-se os resultados da Tabela A3.3. 

Tabela A3.3 – Medição dos níveis dos tanques exteriores. 

 

 

Como se pode observar, para a mesma quantidade de soda cáustica no interior do tanque, são 

medidas diferentes alturas, que originarão diferentes volumes. A variação máxima da medição 

Data Tanque 
Nível 

(m) 

NaOHexistente 

(kg) 

NaOHconsumida 

(kg) 

NaOHconsumida 

TEÓRICO (kg) 

Desvio 

(%) 

18/out 
1 

2 

1,530 

0,340 
31 624,81 6 910,51 5 231,07 24 

Segunda medição 

3/nov 
1 

2 

1,380 

0,695 
37 730,68 5 070,07 4 712,40 7 

6/nov 
1 

2 

1,380 

0,405 
32 660,61 1 660,88 2 464,83 -48 

7/nov 
1 

2 

1,380 

0,310 
30 999,73 10 771,33 9 560,97 11 

8/nov 
1 

2 

1,202 

0,000 
20 228,39 2 844,09 5 997,60 -111 

9/nov 
1 

2 

1,033 

0,000 
17 384,30 3 079,70 2 939,13 5 

10/nov 
1 

2 

0,850 

1,555 
40 304,61 1 514,61 1 762,56 -16 

Dia 1 2 3 4 5 

Nível (m) 1,475 1,517 1,540 1,530 1,520 
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pode chegar aos 1 127,25 kg de soda cáustica. Assim, é expectável que o desvio entre o valor 

real e o teórico seja elevado.  

Devido à impossibilidade de aferir o contador por este método, optou-se por encher um 

reservatório de volume conhecido (1 000 L) e verificar se o contador dava a informação correta 

ao sistema informático. Desta forma, considerou-se válidos todos os resultados fornecidos pelo 

contador dos tanques exteriores.  

Sistema de evaporadores de triplo efeito 

A soda cáustica concentrada pelo sistema de evaporadores de triplo efeito (soda recuperada) é 

colocada no tanque T-8. Ao longo dos dois períodos de medição, foi medida a concentração da 

soda fraca que entra no equipamento e da soda recuperada. 

As quantidades de soda cáustica à entrada (Qentrada) e saída (Qsaída) do equipamento, 

previamente aferidas, foram retiradas do sistema informático da empresa. As concentrações 

(Centrada e Csaída) foram determinadas pelo areómetro. A massa de soda cáustica à entrada e saída 

normalizadas foram determinadas utilizando a Equação A 3.5. 

Mn =  𝑞n × (
Cn

C766,5
) × ρ

766,5
          (A 3.5) 

Em que o índice 𝑛 representa a entrada ou saída consoante a situação.  

Os valores obtidos encontram-se na Tabela A3.4. 

Tabela A3.4 - Medições efetuadas no sistema de evaporadores de triplo efeito. 

 

Data qentrada (L) qsaída (L) Centrada (g
.L-1) Csaída (g

.L-1) 𝐌𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 (kg) 𝐌𝐬𝐚í𝐝𝐚 (kg) 

Primeira medição 

9/out 33 703 4 481 47,3 419,6 3 182,06 3 753,10 

10/out 56 160 7 366 18,9 327,7 2 118,69 4 818,23 

11/out 28 058 3 942 47,3 311,9 2 649,09 2 454,21 

12/out 31 394 4 398 32,6 462,1 2 042,88 4 056,68 

13/out 14 316 3 343 47,3 311,9 1 351,64 2 081,28 

16/out 14 335 4 844 47,3 361,7 1 353,44 3 015,77 

17/out 27 240 6 660 39,6 311,9 2 153,19 4 808,42 
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Uma vez que existia uma fuga no passador do tanque T-8 não foi possível cruzar os dados da 

soda cáustica recuperada obtida pelo equipamento com a soda recuperada apresentada na 

Tabela A3.1. 

 

Fugas 

Durante as medições dos contadores de soda cáustica, foram detetadas algumas fugas que 

afetaram o cálculo. Estas são apresentadas de seguida nas Figuras A3.1, A3.2 e A3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data qentrada (L) qsaída (L) Centrada (g
.L-1) Csaída (g

.L-1) 𝐌𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 (kg) 𝐌𝐬𝐚í𝐝𝐚 (kg) 

18/out 18 056 5 612 47,3 311,9 1 704,75 3 493,91 

Segunda medição 

3/nov 40 300 15 578 39,6 296,8 3 185,51 9 229,00 

6/nov 36 948 14 515 47,3 253,6 3 488,44 7 498,94 

7/nov 21 911 18 920 39,6 344,7 1 731,96 13 017,92 

8/nov 18 729 21 487 39,6 311,9 1 480,43 13 377,36 

9/nov 23 211 19 697 39,6 311,9 1 834,71 12 262,94 

10/nov 15 740 20 976 39,6 253,6 1 244,17 10 618,21 

Figura A3. 1 – Fuga contabilizada no Capítulo 5.2. 
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De seguida, apresenta-se o Plano de Ação realizado com o intuito de se adotarem algumas 

medidas corretivas no que diz respeito à soda cáustica. 

 

 

 

 

Figura A3. 2 – Fugas em todas as bombas da Casa da Soda. 

Figura A3. 3 – Fuga no passador do tanque T-8. 
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Anexo 4 Tanque de concentração fixa  

Com o intuito de se determinar qual a concentração mais adequada para se fixar no tanque 

refrigerado procedeu-se ao cálculo do volume final do tanque para que não houvesse risco de 

transbordo e consequentemente, desperdício de NaOH. Uma vez que se pretende aumentar a 

concentração de 24 ºBé para 30 ºBé, é essencial partir de um volume inicial de solução. 

Posteriormente, calculou-se a massa de soda cáustica a 24 ºBé presente no tanque. Sabendo 

que a concentração final do tanque refrigerado que se deseja é de 30 ºBé, calculou-se a massa 

de soda cáustica que irá existir no tanque após o acerto. Fazendo a diferença entre as últimas 

quantidades de soda cáustica (em massa), obtém-se a porção (em massa) que é necessária para 

o acerto. Converteu-se o valor para litros (através da concentração) e obteve-se a quantidade 

(em volume) necessária. Os resultados, na íntegra, encontram-se na Tabela A4.1. 

Tabela A4.1 – Acerto de concentração do tanque refrigerado – análise do volume. 

  

Acerto de concentração: 35 ºBé 

Inicial Acerto Final 

C (ºBé) V (L) 
Quantidade de NaOH 

no tanque (%) 
V (L) C (ºBé) V (L) 

 

24 3 459,80 50 3 426,46 30 6 886,25  

24 3 359,03 49 3 483,04 30 6 842,06  

24 3 053,66 44 3 654,49 30 6 708,16  

24 1 796,27 26 4 360,50 30 6 156,77  

Acerto de concentração: 38 ºBé 

Inicial Acerto Final 

C (ºBé) V (L) 
Quantidade de NaOH 

no tanque (%) 
V (L) C (ºBé) V (L) 

 

24 4 385,35 64 2 508,66 30 6 894,01  

24 4 357,59 63 2 522,11 30 6 879,70  

24 3 825,00 56 2 780,19 30 6 605,19  

24 2 295,00 33 3 521,60 30 5 816,60  
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Os valores que se encontram a vermelho representam as situações para as quais o tanque 

transborda. Os valores a verde correspondem a situações aceitáveis. É de salientar que o volume 

do tanque é de 6 885 L.  

Para determinar o tempo de acerto do tanque refrigerado para cada concentração, foi 

necessário fazer o balanço material ao tanque refrigerado (Figura A4.1). Considerou-se que se 

tratava de um reator perfeitamente agitado (RPA). 

 

 

 

 

 

 

 

Acerto de concentração: 40 ºBé 

Inicial Acerto Final 

C (ºBé) V (L) 
Quantidade de NaOH 

no tanque (%) 
V (L) C (ºBé) V (L)  

24 4 848,59 70 2 080,82 30 6 929,41  

24 4 748,28 69 2 125,10 30 6 873,38  

24 3 442,50 50 2 701,52 30 6 144,02  

24 1 721,25 25 3 461,34 30 5 182,59  

Acerto de concentração: 42 ºBé 

Inicial Acerto Final 

C (ºBé) V (L) 
Quantidade de NaOH 

no tanque (%) 
V (L) C (ºBé) V (L)  

24 5 100,00 74 1 796,19 30 6 896,19  

24 5 025,55 73 1 826,16 30 6 851,71  

24 3 825,00 56 2 309,41 30 6 134,41  

24 2 295,00 33 2 925,27 30 5 220,27  

Figura A4. 1 – Balanço material ao tanque refrigerado. 
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Balanço material: 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = 𝑠𝑎𝑖 + 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑒 

Como não existe reação química a ocorrer no tanque refrigerado, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑒 = 0. 

𝑄 𝐶𝑒 = 𝑄 𝐶𝑠 + 𝑉 
𝑑𝐶

𝑑𝑡
            (A4.1) 

Seja 𝜏 o tempo de passagem em que 𝜏 =
𝑉

𝑄
. Dividindo a Equação A4.1 pelo caudal, 𝑄, obtém-

se: 

𝐶𝑒 =  𝐶𝑠 +  𝜏 
𝑑𝐶

𝑑𝑡
 ↔  

1

𝜏
 𝑑𝑡 =  

𝑑𝐶

− (𝐶𝑒 −  𝐶𝑠)
 ↔  −

1

𝜏
 ∫ 𝑑𝑡

𝑡

0

=  ∫
𝑑𝐶

𝐶𝑒 − 𝐶𝑠

𝐶𝑠

𝐶𝑒

  

↔  −
1

𝜏
 𝑡 = ln (

𝐶𝑒 − 𝐶𝑠

𝐶𝑒
)  ↔  

𝐶𝑒 − 𝐶𝑠

𝐶𝑒
=  𝑒−

𝑡
𝜏  ↔ 1 −  

𝐶𝑠

𝐶𝑒
=  𝑒−

𝑡
𝜏  

↔  𝐶𝑠 =  𝐶𝑒  (1 − 𝑒−
𝑡

𝜏)           (A4.2) 

Sendo 𝐶𝑠 a concentração final do tanque refrigerado, 30 ºBé (296,8 g.L-1) e 𝑡 o tempo que se 

quer determinar.  

Para a obtenção do valor da variável 𝐶𝑒 recorre-se à Equação A4.3. 

𝐶𝑒 =
𝑞1 𝐶1+ 𝑞2 𝐶2

𝑄
            (A4.3) 

Foi escolhido um período de análise situado entre o dia 7 de dezembro de 2017 e 20 do mesmo 

mês e ano, e analisou-se os artigos de tipologia 100% CO (onde foram incluídos os tecidos 98% 

CO e 2% EL). Apenas foram avaliados os tecidos constituídos por algodão na sua totalidade, 

visto que representam a maioria da produção da empresa.  

Em primeiro lugar, separou-se cada referência do tecido por tipologia, e obteve-se o peso do 

tecido através da Equação A4.1.  

𝑃 = 𝐺 × 𝑀𝑡            (A4.1) 

Posteriormente, sabendo a hora de início e de fim da mercerização do tecido, foi possível obter 

a duração do processo para cada artigo. De seguida, dividiu-se o cálculo entre os caudais de 

retorno à máquina (Q) e o caudal de acerto da concentração da mercerizadeira (q1) para os 

dois tipos de mercerização. Estes caudais foram calculados partindo das informações do sistema 

informático. Os resultados encontram-se nas Tabelas A4.2 e A4.3. Todos os caudais se 

encontram normalizados a 50 ºBé. 
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Tabela A4.2 – Análise de concentração do tanque refrigerado – análise do tempo (caudal q1). 

Para a determinação do caudal q2, foram realizados os mesmos cálculos (Tabela A4.3). 

Tabela A4.3 – Tanque de concentração do tanque refrigerado – análise do tempo (caudal q2). 

 

 

Data 
Ref. 

tecido 
Tipologia 

𝑷 (kg 

tecido/s) 

L soda/kg 

tecido 

Conc. 

(ºBé) 

Conc. 

(g.L-1) 

q1 (kg soda/kg 

tecido) 

Mercerização a seco 

11/dez ST135 CO 0,156 7 893,92 42 530,9 8 217,73 

13/dez 3AGUI CO 0,090 11,09 35 380,6 8,28 

18/dez ST135 CO 0,114 2 604,06 50 766,5 3 913,90 

Mercerização a molhado 

12/dez 3MERC CO 0,205 1 048,38 43 556,2 1 143,40 

12/dez 3ALB9 CO 0,098 5 947,18 43 556,2 6 486,18 

14/dez 3VERT CO 0,142 8 348,33 46 639,8 10 473,47 

14/dez ST322 CO 0,374 12 179,28 46 639,8 15 279,63 

15/dez ST322 CO 0,372 3 957,14 47 669,7 5 196,47 

15/dez STF95 CO 0,200 1 945,70 47 669,7 2 555,07 

15/dez ST322 CO 0,180 8 180,85 47 669,7 10 743,00 

15/dez 3MERC CO 0,213 3 348,00 47 669,7 4 396,56 

15/dez 3X151 CO 0,152 3 746,44 47 669,7 4 919,78 

19/dez 20F04 CO 0,258 1 505,69 50 766,5 2 263,05 

Data 
Ref. 

tecido 
Tipologia 

𝑷 (kg 

tecido/s) 

L soda/kg 

tecido 

Conc. 

(ºBé) 

Conc. 

(g.L-1) 

q2 (kg soda/kg 

tecido) 

Mercerização a seco 

11/dez ST135 CO 0,156 138 537,89 30 296,8 80 626,78 

13/dez 3AGUI CO 0,090 164 272,93 30 296,8 95 604,14 

18/dez ST135 CO 0,114 190 839,28 30 296,8 111 065,33 
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De seguida, calculou-se o caudal q2 e determinou-se o tempo de acerto através das Equações 

A4.2 e A4.3. 

É de salientar que devido à gama de concentrações em vigor nos tanques T-7 e T-8, os tempos 

de acerto não são semelhantes para a mesma tipologia de tecido. Apenas se calculou para 

artigos 100% CO (Tabela A4.4).  

Tabela A4.4 – Tanque de concentração do tanque refrigerado – análise do tempo. 

Data 
Ref. 

tecido 
Tipologia 

𝑷 (kg 

tecido/s) 

L soda/kg 

tecido 

Conc. 

(ºBé) 

Conc. 

(g.L-1) 

q2 (kg soda/kg 

tecido) 

Mercerização a molhado 

12/dez 3MERC CO 0,205 29 110,86 30 296,8 16 942,04 

12/dez 3ALB9 CO 0,098 59 614,41 30 296,8 34 694,60 

14/dez 3VERT CO 0,142 85 542,15 30 296,8 49 784,13 

14/dez ST322 CO 0,374 110 244,56 30 296,8 64 160,52 

15/dez ST322 CO 0,372 34 644,42 30 296,8 20 162,48 

15/dez STF95 CO 0,200 21 592,78 30 296,8 12 566,64 

15/dez ST322 CO 0,180 130 843,52 30 296,8 76 148,78 

15/dez 3MERC CO 0,213 49 257,39 30 296,8 28 666,99 

15/dez 3X151 CO 0,152 57 489,39 30 296,8 33 457,88 

19/dez 20F04 CO 0,258 32 718,75 30 296,8 19 041,77 

Data Ref. tecido 
q1 (kg soda/kg 

tecido) 

Q (kg soda/kg 

tecido) 

q2 (kg soda/kg 

tecido) 

t (s/kg 

tecido) 

Mercerização a seco 

11/dez ST135 8 217,73 80 626,78 72 409,04 0,13 

13/dez 3AGUI 8,28 95 604,14 95 595,87 0,45 

18/dez ST135 3 913,90 111 065,33 107 151,42 0,11 

Mercerização a molhado 

12/dez 3MERC 1 143,40 16 942,04 15 798,64 0,70 

12/dez 3ALB9 6 486,18 34 694,60 28 208,42 0,23 
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Considerando o peso médio dos artigos analisados de 1 478,5 kg para a mercerização a seco e 

2 633,2 kg para a mercerização a molhado, o tempo de acerto médio para este período foi de 

6 min para o processo a seco e 13 min para a mercerização a molhado.    

Posteriormente, estudaram-se os tempos de acertos para as diferentes concentrações. Os 

valores estão no Capítulo 5.5. 

  

Data Ref. tecido 
q1 (kg soda/kg 

tecido) 

Q (kg soda/kg 

tecido) 

q2 (kg soda/kg 

tecido) 
t (s/kg soda) 

14/dez 3VERT 10 473,47 49 784,13 39 310,66 0,13 

14/dez ST322 15 279,63 64 160,52 48 880,90 0,10 

15/dez ST322 5 196,47 20 162,48 14 966,02 0,28 

15/dez STF95 2 555,07 12 566,64 10 011,57 0,52 

15/dez ST322 10 743,00 76 148,78 65 405,77 0,10 

15/dez 3MERC 4 396,56 28 666,99 24 270,44 0,26 

15/dez 3X151 4 919,78 33 457,88 28 538,10 0,23 

19/dez 20F04 2 263,05 19 041,77 16 778,72 0,39 
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Anexo 5 Determinação de consumos 

específicos 

Na Tabela A5.1 são apresentados os dados referentes aos artigos de tipologia PES/CO 

mercerizados a seco.  O peso do tecido é calculado através da Equação A 4.1. 

A quantidade de soda cáustica normalizada consumida, em kg, é obtida através da Equação A 

3.5, sendo 𝐶𝑛 a concentração média em cada mês. Para outubro obteve-se uma concentração 

de 564,5 g.L-1; para novembro, a concentração foi de 372,3 g.L-1. 

Tabela A5.1 – Consumo específico na mercerização a seco – PES/CO. 

Data 
Ref. 

tecido 

𝑮 

 (kg.mlinear
-1) 

𝑴𝒕 

(m) 
𝑷 (kg) 

𝑸𝑺𝑪 

(L) 
𝑴𝑺𝑪 (kg) 

𝑪𝒆𝒔𝒑 

(kg soda/kg tecido) 

16/out 32803 0,525 3 000 1 575,0 213 240,00 0,152 

16/out 3X420 0,430 9 360 4 024,8 286 322,26 0,080 

17/out 3TERE 0,340 7 460 2 536,4 323 363,95 0,143 

17/out 3TOMB 0,380 27 610 10 491,8 1 508 1 699,17 0,162 

18/out 3TERE 0,340 27 630 9 394,2 1 325 1 492,97 0,159 

19/out 3TERE 0,340 25 435 8 647,9 811 913,81 0,106 

20/out 3TERE 0,340 19 120 6 500,8 705 794,37 0,122 

20/out 3TOMB 0,380 28 360 10 776,8 489 550,99 0,051 

20/out 52323 0,205 3 399 696,8 145 163,38 0,234 

21/out 3TERE 0,340 3 335 1 133,9 153 172,40 0,152 

23/out 3TERE 0,340 27 919 9 492,5 2 096 2 361,71 0,249 

24/out 3TERE 0,340 23 120 7 860,8 1 846 2 080,01 0,265 

24/out 3TOMB 0,380 9 220 3 503,6 415 467,61 0,133 

24/out 3X160 0,430 5 000 2 150,0 171 192,68 0,090 

25/out 38065 0,270 1 300 351,0 24 27,04 0,077 
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Data Ref. tecido 
𝑮 

 (kg.mlinear
-1) 

𝑴𝒕 

(m) 
𝑷 (kg) 

𝑸𝑺𝑪 

(L) 
𝑴𝑺𝑪 (kg) 

𝑪𝒆𝒔𝒑 

(kg soda/kg tecido) 

25/out 3TOMB 0,380 14 707 5 588,7 977 1 100,85 0,197 

25/out 3X133 0,350 14 850 5 197,5 773 870,99 0,168 

25/out 3X260 0,440 1 220 536,8 48 54,08 0,101 

26/out 3TOMB 0,380 25 610 9 731,8 2 998 3 378,05 0,347 

27/out 32803 0,525 3 000 1 575,0 60 67,61 0,043 

27/out 35140 0,265 10 500 2 782,5 710 800,01 0,288 

27/out 38583 0,385 7 500 2 887,5 92 103,66 0,036 

27/out 3IDEA 0,350 10 116 3 540,6 201 226,48 0,064 

27/out 50169 0,189 1 854 350,4 23 25,92 0,074 

28/out 38583 0,385 4 000 1 540,0 148 166,76 0,108 

28/out 3X420 0,430 2 250 967,5 161 181,41 0,188 

30/out 3X160 0,430 19 500 8 385,0 1 847 2 081,14 0,248 

3/nov 3DELT 0,390 10 800 4 212,0 638 474,16 0,113 

4/nov 3DELT 0,390 3 100 1 209,0 91 67,63 0,056 

6/nov 3TOMB 0,380 10 000 3 800,0 1 007 748,39 0,197 

7/nov 3TERE 0,340 25 260 8 588,4 1 324 983,99 0,115 

8/nov 3TERE 0,340 18 740 6 371,6 820 609,42 0,096 

9/nov 3TERE 0,340 39 250 13 345,0 3 156 2 345,51 0,176 

10/nov 3DELT 0,390 23 740 9 258,6 1 932 1 435,85 0,155 

10/nov 3TERE 0,340 7 450 2 533,0 359 266,81 0,105 

11/nov 3DELT 0,390 6 150 2 398,5 378 280,93 0,117 

13/nov 33351 0,330 5 320 1 755,6 110 81,75 0,047 

13/nov 3DELT 0,390 9 140 3 564,6 725 538,81 0,151 

13/nov 3TERE 0,340 8 575 2 915,5 661 491,25 0,168 



Otimização do consumo de Soda Cáustica no processo de Mercerização de Tecidos 

Anexo 5 Determinação de consumos específicos 72 

Data Ref. tecido 
𝑮 

(kg.mlinear
-1) 

𝑴𝒕 

(m) 
𝑷 (kg) 

𝑸𝑺𝑪 

(L) 
𝑴𝑺𝑪 (kg) 

𝑪𝒆𝒔𝒑 

(kg soda/kg tecido) 

14/nov 3ALB2 0,245 6 400 1 568,0 293 217,76 0,139 

14/nov 3DELT 0,390 3 500 1 365,0 38 28,24 0,021 

14/nov 3TERE 0,340 26 258 8 927,7 1 034 768,46 0,086 

15/nov 3ALB2 0,245 6 530 1 599,9 418 310,65 0,194 

15/nov 3TOMB 0,380 28 195 10 714,1 891 662,18 0,062 

16/nov 33913 0,350 5 964 2 087,4 478 355,25 0,170 

16/nov 38643 0,460 3 800 1 748,0 17 12,63 0,007 

16/nov 3TOMB 0,380 32 555 12 370,9 2 667 1 982,09 0,160 

17/nov 3ALB2 0,245 3 300 808,5 142 105,53 0,131 

17/nov 3TERE 0,340 15 915 5 411,1 1 706 1 267,89 0,234 

17/nov 3TOMB 0,380 13 440 5 107,2 855 635,43 0,124 

17/nov 3X55 0,315 5 000 1 575,0 98 72,83 0,046 

18/nov 38583 0,385 3 000 1 155,0 166 123,37 0,107 

18/nov 3ALB2 0,245 3 365 824,4 224 166,48 0,202 

20/nov 32833 0,501 1 000 501,0 28 20,81 0,042 

20/nov 38583 0,385 3 000 1 155,0 213 158,30 0,137 

21/nov 32803 0,525 6 210 3 260,3 618 459,29 0,141 

21/nov 38593 0,450 1 200 540,0 36 26,75 0,050 

21/nov 3COL3 0,580 575 333,5 21 15,61 0,047 

21/nov 3TERE 0,340 10 000 3 400,0 459 341,13 0,100 

21/nov 3X115 0,200 3 690 738,0 125 92,90 0,126 

22/nov 38643 0,460 8 500 3 910,0 833 619,08 0,158 

22/nov 38644 0,475 33 015 15 682,1 187 138,98 0,009 

22/nov 3TERE 0,340 22 530 7 660,2 1 274 946,83 0,124 
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Data Ref. tecido 
𝑮 

(kg.mlinear
-1) 

𝑴𝒕 

(m) 
𝑷 (kg) 

𝑸𝑺𝑪 

(L) 
𝑴𝑺𝑪 (kg) 

𝑪𝒆𝒔𝒑 

(kg soda/kg tecido) 

22/nov 3TOMB 0,410 1 500 615,0 56 41,62 0,068 

22/nov 3X181 0,375 4 560 1 710,0 99 73,58 0,043 

22/nov 3X415 0,175 3 500 612,5 106 78,78 0,129 

22/nov OT001 0,383 4 365 1 671,8 182 135,26 0,081 

23/nov 32803 0,525 2 120 1 113,0 354 263,09 0,236 

23/nov 3FORM 0,420 585 245,7 20 14,86 0,060 

23/nov 3TERE 0,340 34 625 11 772,5 1 832 1 361,53 0,116 

24/nov 32803 0,525 32 280 16 947,0 2 554 1 898,11 0,112 

25/nov 32803 0,525 4 071 2 137,3 233 173,16 0,081 

25/nov 38583 0,385 2 000 770,0 90 66,89 0,087 

27/nov 3TERE 0,340 15 005 5 101,7 567 421,39 0,083 

27/nov 3TOMB 0,380 5 000 1 900,0 884 656,98 0,346 

29/nov 3TOMB 0,380 35 880 13 634,4 3 441 2 557,32 0,188 

30/nov 3TOMB 0,380 14 350 5 453,0 1 132 841,29 0,154 

 

Sendo: 

 𝐺 a gramagem do tecido, em kg.mlinear
-1; 

 𝑀𝑡 a metragem do tecido, em m; 

 𝑃 o peso do tecido, em kg; 

 𝑄𝑆𝐶  a quantidade de soda cáustica consumida em cada tecido, em L; 

 𝑀𝑆𝐶 a quantidade de soda cáustica consumida em cada tecido normalizada à 

concentração de 766,5 g.L-1, em kg; 

 𝐶𝑒𝑠𝑝 o consumo específico, em kg soda/kg tecido. 

 

Na Tabela A5.2 são apresentados os dados referentes aos artigos de tipologia CO mercerizados 

a seco.  Os tecidos do tipo CO/EL que contêm 98% de algodão (CO) e 2% de elastano (EL) foram 

incluídos na mesma categoria dos artigos 100% algodão. 
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Tabela A5.2 – Consumo específico na mercerização a seco – CO. 

 

Data Ref. tecido 
𝑮 

(kg.mlinear
-1) 

𝑴𝒕 

(m) 
𝑷 (kg) 

𝑸𝑺𝑪 

(L) 
𝑴𝑺𝑪 (kg) 

𝑪𝒆𝒔𝒑 

(kg soda/kg tecido) 

16/out 3AGUI 0,155 7 635 1 183,4 585 659,16 0,557 

18/out 3WIND 0,425 8 630 3 667,8 788 887,89 0,242 

20/out 54290 0,245 1 054 258,2 46 51,83 0,201 

24/out 54289 0,245 733 179,6 42 47,32 0,264 

25/out 54274 0,193 2 552 492,5 413 465,36 0,945 

25/out CV178 0,140 453,2 63,4 70,5 79,44 1,252 

26/out 32279 0,175 713 124,8 22 24,79 0,199 

26/out 5289 0,245 7 205 1 765,2 297 334,65 0,190 

27/out 3NAPO 0,385 1 107 426,2 972 1 095,22 2,570 

27/out 3RHOD 0,230 2 124 488,5 116 130,71 0,268 

27/out 54290 0,245 13 098 3 209,0 1 033 1 163,95 0,363 

1/nov 3WIND 0,425 2 990 1 270,8 3 2,23 0,002 

2/nov 3SATU 0,450 4 400 1 980,0 111 125,07 0,063 

2/nov 3URAN 0,450 10 000 4 500,0 2 178 1 618,67 0,360 

2/nov ST341 0,369 791 291,9 93 69,12 0,237 

2/nov ST370 0,363 2 687 975,4 51 37,90 0,039 

2/nov 3326 0,140 1 175 164,5 4 4,51 0,027 

2/nov 54289 0,245 8 800 2 156,0 394 443,95 0,206 

3/nov 3WIND 0,425 2 725 1 158,1 42 31,21 0,027 

4/nov 3PIQE 0,395 2 000 790,0 41 30,47 0,039 

8/nov 3INDY 0,435 4 650 2 022,8 688 775,22 0,383 

8/nov 3ARBI 0,315 1 000 315,0 60 67,61 0,215 

8/nov 3NAPO 0,385 1 500 577,5 121 136,34 0,236 

8/nov 54289 0,245 6 075 1 488,4 72 81,13 0,055 
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Data 
Ref. 

tecido 

𝑮 

(kg.mlinear
-1) 

𝑴𝒕 (m) 𝑷 (kg) 
𝑸𝑺𝑪 

(L) 
𝑴𝑺𝑪 (kg) 

𝑪𝒆𝒔𝒑 

(kg soda/kg tecido) 

10/nov ST135 0,303 2 308 699,3 77 57,23 0,082 

10/nov ST370 0,363 3 776 1 370,7 388 288,36 0,210 

10/nov 31018 0,170 810 137,7 35 26,01 0,189 

10/nov 32279 0,175 2 468 431,9 191 141,95 0,329 

10/nov 54289 0,245 2 777 680,4 284 211,07 0,310 

10/nov 54290 0,245 8 493 2 080,8 720 535,10 0,257 

13/nov 54289 0,245 2 137 523,6 177 131,55 0,251 

14/nov 3VERT 0,280 2 855,5 799,5 104 77,29 0,097 

14/nov ST370 0,363 1 146 416,0 210 156,07 0,375 

14/nov ST228 0,319 808 257,8 159 118,17 0,458 

17/nov 54289 0,245 1 572 385,1 310 230,39 0,598 

18/nov 3VIAN 0,185 1 042 192,8 56 63,10 0,327 

20/nov ST135 0,303 9 070 2 748,2 815 605,70 0,220 

21/nov 3PIQE 0,395 2 120 837,4 210 156,07 0,186 

22/nov ST135 0,303 11 005 3 334,5 515 382,74 0,115 

22/nov 5RHOD 0,230 620 142,6 25 18,58 0,130 

23/nov 84016 0,287 1 800 516,6 119 88,44 0,171 

23/nov CV150 0,140 485,5 68,0 19 14,12 0,208 

27/nov ST135 0,303 10 151 3 075,8 2 252 1 673,67 0,544 

27/nov ST228 0,319 3 832 1 222,4 229 170,19 0,139 

27/nov ST373 0,394 1 949,01 767,9 320 237,82 0,310 

27/nov AC434 0,180 1 298,2 233,7 545 405,04 1,733 

28/nov 3CHAN 0,475 7 044 3 345,9 1 177 874,74 0,261 

28/nov 3C501 0,195 18 260 3 560,7 2 530 1 880,28 0,528 

29/nov AC445 0,180 1 244,9 224,1 13 9,66 0,043 
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Sendo: 

 𝐺 a gramagem do tecido, em kg.mlinear
-1; 

 𝑀𝑡 a metragem do tecido, em m; 

 𝑃 o peso do tecido, em kg; 

 𝑄𝑆𝐶  a quantidade de soda cáustica consumida em cada tecido, em L; 

 𝑀𝑆𝐶 a quantidade de soda cáustica consumida em cada tecido normalizada à 

concentração de 766,5 g.L-1, em kg; 

 𝐶𝑒𝑠𝑝 o consumo específico, em kg soda/kg tecido. 

 

Na Tabela A5.3 são apresentados os dados referentes aos artigos de tipologia PA/CO/EL 

mercerizados a seco.  

Tabela A5.3 - Consumo específico na mercerização a seco – PA/CO/EL. 

Sendo: 

 𝐺 a gramagem do tecido, em kg.mlinear
-1; 

 𝑀𝑡 a metragem do tecido, em m; 

 𝑃 o peso do tecido, em kg; 

 𝑄𝑆𝐶  a quantidade de soda cáustica consumida em cada tecido, em L; 

Data 
Ref. 

tecido 

𝑮 

(kg.mlinear
-1) 

𝑴𝒕 (m) 𝑷 (kg) 
𝑸𝑺𝑪 

(L) 
𝑴𝑺𝑪 (kg) 

𝑪𝒆𝒔𝒑 

(kg soda/kg tecido) 

29/nov 3C501 0,195 41 545 8 101,3 3 181 2 364,09 0,292 

30/nov 84365 0,315 4 420 1 392,3 311 231,13 0,166 

Data Ref. tecido 
𝑮 

(kg.mlinear
-1) 

𝑴𝒕 (m) 𝑷 (kg) 
𝑸𝑺𝑪 

(L) 
𝑴𝑺𝑪 (kg) 

𝑪𝒆𝒔𝒑 

(kg soda/kg tecido) 

17/out 50703 0,170 10 393 1 766,81 868 978,04 0,554 

24/out 50703 0,170 13 784 2 343,28 2 250 2 535,23 1,082 

2/nov 50703 0,170 6 883 1 170,11 233 173,16 0,148 

8/nov 50703 0,170 10 523 1 788,91 301 223,70 0,125 

14/nov 50703 0,170 8 721 1 482,57 266 197,69 0,133 

21/nov 50703 0,170 6 420 1 091,4 833 619,08 0,567 

22/nov 50703 0,170 8 750 1 487,5 777 577,46 0,388 
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 𝑀𝑆𝐶 a quantidade de soda cáustica consumida em cada tecido normalizada à 

concentração de 766,5 g.L-1, em kg; 

 𝐶𝑒𝑠𝑝 o consumo específico, em kg soda/kg tecido. 

 

Na Tabela A5.4 são apresentados os dados referentes aos artigos de tipologia PES/CO/EL 

mercerizados a seco.  

Tabela A5.4 - Consumo específico na mercerização a seco – PES/CO/EL. 

 

Sendo: 

 𝐺 a gramagem do tecido, em kg.mlinear
-1; 

 𝑀𝑡 a metragem do tecido, em m; 

 𝑃 o peso do tecido, em kg; 

 𝑄𝑆𝐶  a quantidade de soda cáustica consumida em cada tecido, em L; 

 𝑀𝑆𝐶 a quantidade de soda cáustica consumida em cada tecido normalizada à 

concentração de 766,5 g.L-1, em kg; 

 𝐶𝑒𝑠𝑝 o consumo específico, em kg soda/kg tecido. 

 

Os artigos mercerizados a seco de tipologia CO/PES, CO/LINHO e TENCEL/LINHO serão 

apresentados na Tabela A5.5, todos juntos, uma vez que durante este período apenas se 

registou uma vez cada tipo de tecido.  

 

Data Ref. tecido 
𝑮 

(kg.mlinear
-1) 

𝑴𝒕 (m) 𝑷 (kg) 
𝑸𝑺𝑪 

(L) 
𝑴𝑺𝑪 (kg) 

𝑪𝒆𝒔𝒑 

(kg soda/kg tecido) 

17/out 37003 0,340 11 920 4 052,8 205 230,99 0,057 

20/out 32943 0,255 1 025 261,38 45 50,70 0,194 

2/nov 37003 0,340 9 900 3 366 2 306 1 713,8 0,509 

14/nov 37833 0,315 166 52,29 97 72,09 1,379 

27/nov 37003 0,340 6 180 2 101,2 1 066 792,24 0,377 

28/nov 37003 0,340 3 100 1 054 904 671,85 0,637 
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Tabela A5.5 – Consumo específico na mercerização a seco – CO/PES, CO/LINHO e 

TENCEL/LINHO. 

 

Sendo: 

 𝐺 a gramagem do tecido, em kg.mlinear
-1; 

 𝑀𝑡 a metragem do tecido, em m; 

 𝑃 o peso do tecido, em kg; 

 𝑄𝑆𝐶  a quantidade de soda cáustica consumida em cada tecido, em L; 

 𝑀𝑆𝐶 a quantidade de soda cáustica consumida em cada tecido normalizada à 

concentração de 766,5 g.L-1, em kg; 

 𝐶𝑒𝑠𝑝 o consumo específico, em kg soda/kg tecido. 

 

Na Tabela A5.6 são apresentados os dados referentes aos artigos de tipologia CO mercerizados 

a molhado.  

 Tabela A5.6 - Consumo específico na mercerização a molhado – CO. 

 

Data 
Ref. 

tecido 

Tipo de 

tecido 

𝑮 

(kg.mlinear
-1) 

𝑴𝒕 

(m) 
𝑷 (kg) 

𝑸𝑺𝑪 

(L) 

𝑴𝑺𝑪 

(kg) 

𝑪𝒆𝒔𝒑 

(kg soda/kg 

tecido) 

27/out 31083 CO/PES 0,045 400 18 18 13,38 0,743 

27/nov 20B02 CO/LINHO 0,289 677 195,65 31 34,93 0,179 

27/nov 50162 TENCEL/LINHO 0,238 2 086 496,47 115 85,47 0,172 

Data Ref. tecido 
𝑮 

(kg.mlinear
-1) 

𝑴𝒕 (m) 𝑷 (kg) 
𝑸𝑺𝑪 

(L) 
𝑴𝑺𝑪 (kg) 

𝑪𝒆𝒔𝒑 

(kg soda/kg tecido) 

20/out 80F61 0,308 1 139 350,81 219 246,76 0,703 

25/out 3WIND 0,410 17 125 7 021,25 1 521 1 713,81 0,244 

27/out 3FORI 0,235 850 199,75 119 134,09 0,671 

30/out 3MERC 0,450 1 100 495 97 109,30 0,221 

30/out 3RAPA 0,230 14 115 3 246,45 2 021 2 277,2 0,701 

31/out 3RAFG 0,200 20 600 4 120 1 547 1 743,11 0,423 
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Data Ref. tecido 
𝑮 

(kg.mlinear
-1) 

𝑴𝒕 (m) 𝑷 (kg) 
𝑸𝑺𝑪 

(L) 
𝑴𝑺𝑪 (kg) 

𝑪𝒆𝒔𝒑 

(kg soda/kg tecido) 

31/out 3RAPA 0,230 8 800 2 024 1 419 1 598,88 0,790 

6/nov 3333 0,290 4 247 1 231,63 414 1 231,63 0,250 

7/nov 3WIND 0,410 5 200 2 132 546 405,78 0,190 

8/nov 3WIND 0,410 7 830 3 210,3 841 625,03 0,195 

14/nov 3STEV 0,595 544 323,68 73 54,25 0,168 

14/nov 80181 0,325 1 208 392,60 163 121,14 0,309 

15/nov 3WIND 0,410 10 000 4 100 1 020 758,06 0,185 

15/nov SK004 0,827 5 530 4 573,31 2 502 1 879,47 0,407 

16/nov 3K127 0,510 1 200 612 83 61,69 0,101 

16/nov 84286 0,347 567,2 196,82 54 40,13 0,204 

16/nov 84365 0,315 988 311,22 238 176,88 0,568 

18/nov 3FORI 0,235 1 145 269,08 138 102,56 0,381 

22/nov 84365 0,315 2 920 919,8 300 222,96 0,242 

23/nov 84365 0,315 3 013 949,10 71 52,77 0,056 

23/nov 3RAPA 0,230 16 810 3 866,3 1 358 1 009,26 0,261 

24/nov 3RAPA 0,230 19 060 4 383,8 1 949 1 448,48 0,330 

28/nov 3PELE 0,370 418 154,66 53 39,39 0,255 

28/nov 30643 0,380 2 205 837,9 517 384,23 0,459 

28/nov 3NAPO 0,385 575 221,38 76 56,48 0,255 

28/nov 80F31 0,301 2 070 623,07 321 238,57 0,383 
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Anexo 6 Conversão de unidades 

Na empresa MGC – AT, a unidade utilizada na contabilização da densidade da soda cáustica é o 

grau baumé (°Bé). Assim, foi necessário converter esta designação para as unidades do Sistema 

Internacional (SI), g.L-1. De seguida, é apresentada a tabela de conversão (Tabela A6.1) com a 

concentração e densidade correspondentes aos graus baumé medidos. Na Figura A6.1, é 

apresentado o gráfico e a respetiva equação do mesmo que facilita a conversão de unidades, 

sendo 𝑥 os graus baumé e 𝑦 a concentração medida em g.L-1. 

Tabela A6.1 - Conversão de unidades. 

Graus 
Baumé 
(°Bé) 

Concentração 
(g.L-1) 

Densidade 
(kg.L-1) 

 
Graus 
Baumé 
(°Bé) 

Concentração 
(g.L-1) 

Densidade 
(kg.L-1) 

1 6,0 1,007  26 239,7 1,220 

2 12,0 1,014  27 253,6 1,231 

3 18,9 1,022  28 267,4 1,241 

4 25,7 1,029  29 281,7 1,252 

5 32,6 1,036  30 296,8 1,263 

6 39,6 1,045  31 311,9 1,274 

7 47,3 1,052  32 327,7 1,285 

8 55,0 1,060  33 344,7 1,297 

9 62,5 1,067  34 361,7 1,308 

10 70,7 1,075  35 380,6 1,320 

11 79,1 1,083  36 399,6 1,332 

12 88,0 1,091  37 419,6 1,345 

13 96,6 1,100  38 441,0 1,357 

14 105,3 1,108  39 462,1 1,370 

15 114,9 1,116  40 484,1 1,383 

16 124,4 1,125  41 507,9 1,397 

17 134,0 1,134  42 530,9 1,410 

18 145,0 1,142  43 556,2 1,424 

19 155,5 1,152  44 582,0 1,438 

20 166,7 1,161  45 610,6 1,453 

21 177,4 1,171  46 639,8 1,468 

22 188,8 1,180  47 669,7 1,483 

23 201,2 1,190  48 700,0 1,498 

24 213,7 1,200  49 732,9 1,514 

25 226,4 1,210  50 766,5 1,530 
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y = 0,253x2 + 1,740x + 21,980
R² = 0,998
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Figura A6. 1 – Conversão de unidades e respetiva equação. 


