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Resumo 

 

A indústria de papel e celulose convive com questões de adequação da 

oferta à demanda que influenciam na tomada de decisão em vários elos da 

cadeia produtiva. A pressão por baixos custos requer novos investimentos em 

tecnologia, normalmente associados ao processo e ao produto. Neste cenário, 

o objetivo do presente trabalho envolve o estudo da influência de variáveis de 

processo sobre a composição química da polpa e do licor preto, bem como 

sobre a formação de ácidos hexenurônicos, na polpação Kraft industrial de 

Eucalyptus. A metodologia proposta contemplou a realização de 36 polpações 

(em duplicata), sendo 3 níveis de álcali ativo (14, 17 e 19%), 2 níveis de 

sulfidez (20 e 30%) e 3 níveis de temperatura (150, 160 e 170oC). As polpas 

obtidas foram analisadas quanto à composição química, alvura e viscosidade. 

Os licores gerados no processo foram analisados quanto à composição 

química e por espectroscopia no infravermelho. Os resultados obtidos 

indicaram que uma maior sulfidez gera um menor teor de ácidos hexenurônicos 

na polpa independentemente da carga de álcali empregada. A temperatura 

exerce forte influência na geração destes ácidos, sendo que a 160°C foram 

geradas as maiores concentrações de ácidos hexenurônicos na polpa. Ainda 

com relação à temperatura, observou-se que o número kappa da polpa é 

reduzido quando a temperatura é elevada. A carga de álcali ativo leva a um 

aumento na quantidade de ácidos hexenurônicos gerados na polpa e a uma 

redução do número kappa. A alvura da polpa foi mais elevada para menores 

teores de ácidos hexenurônicos. A utilização da técnica de espectroscopia no 

infravermelho não se mostrou aplicável para a determinação dos teores de 

lignina nos licores de cozimento. 



Abstract 

 

The pulp and paper industries have to manage issues concerning the 

offer of their products and the needs of different markets. To get this goal 

several important aspects of the productive chain has to be considered. The 

achievement of low costs of production requires investments in technologies for 

both processes and products. In this context, the aim of the present work 

involves the study of the influence that process’ parameters exerts in the 

chemical composition of the pulps and liquors, as well as hexenuronic acids 

generated in the industrial kraft pulping of Eucalyptus. The experimental work 

consisted in a factorial planning designed pulping reactions. 36 cookings were 

performed (in duplicate) with 3 levels of active alkali (14, 17 e 19%), 2 levels of 

sulfidity (20 e 30%) and 3 levels of temperature (150, 160 e 170oC). The 

obtained pulps were analyzed in relation to their chemical composition, 

brightness and viscosity. The black liquors were also analyzed by infrared 

spectroscopy.  The results indicated that the higher sulfidity produced pulps with 

the lower content of hexenuronic acids, independently of the charge of active 

alkali employed in the process. The temperature of the pulping process exerted 

a strong influence in the production of hexenuronic acids, mainly at 160°C. Still 

considering the temperature, it was observed that occurs a reduction of the 

kappa number at higher temperatures. The active alkali charge produced an 

increase in the amount of hexenuronic acids and a decrease in the kappa 

number of the pulps. It was also observed an increase in the brightness for the 

pulps with lower amount of hexenuronic acids. Infrared spectroscopy showed 

not feasible results considering the determination of lignin content in the pulping 

liquors. 
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1. INTRODUÇÃO 

A produção de derivados a partir de matérias-primas vegetais envolve tanto a 

utilização de seus componentes principais (celulose, polioses, lignina e extrativos) 

quanto à transformação destes componentes, sem prévia separação, em produtos de 

maior valor agregado.  Em ambos os casos, embora em diferentes extensões, são 

necessários tratamentos físicos e químicos da matéria-prima original. 

A transformação direta dos recursos vegetais em produtos de alto valor agregado 

compreende basicamente as técnicas de sacarificação, liquefação, gaseificação e 

carbonatação levando à produção de uma grande quantidade de insumos químicos.  

Nestes processos a estrutura macromolecular dos principais componentes da matéria-

prima vegetal é transformada em substâncias de baixa massa molecular. 

Os processos que preservam, pelo menos em maior proporção que os métodos 

acima citados, a natureza química e física dos constituintes das matérias-primas 

vegetais são os relacionados com a indústria extrativa e com a produção de papel e 

celulose.  A indústria extrativa vegetal se preocupa com a recuperação de óleos 

essenciais e de resinas sintetizadas pelas plantas.  A indústria de celulose e papel 

preocupa-se basicamente em aproveitar a estrutura fibrilar dos tecidos vegetais, dando 

ênfase maior, em alguns processos, à recuperação preferencial da celulose, e em 

outros à utilização da quase totalidade de seus constituintes macromoleculares. 

O mercado de polpa e papel é um dos mais movimentados em nível mundial. A 

produção de polpa alcançou mais de 150 milhões de toneladas e a de papel  mais de 

265 milhões de toneladas em 2005.  O percentual de reciclo de papel que oscilava 

entre 25 e 30 % até o meio da década de 80, encontra-se atualmente na faixa de 45 % 

devido ao crescimento de programas de reciclagens desenvolvidos em todo o mundo.  
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Embora os preços de compra e venda destes produtos oscilem muito e sejam muito 

dependentes da oferta e demanda de produtos no mercado, a movimentação financeira 

pode ser estimada em mais de US$ 500 bilhões por ano. 

 A produção brasileira alcançou valores da ordem de 10 milhões de toneladas de 

polpa em 2005. Em termos de papel manufaturado, o Brasil produziu no último ano 8,5 

milhões de toneladas (Bracelpa, 2006). 

A indústria de papel e celulose convive com questões de adequação da oferta à 

demanda que influenciam na tomada de decisão em vários elos da cadeia produtiva. A 

necessidade de aumento da capacidade de produção gera necessidade de altos 

investimentos. Entretanto, a pressão por baixos custos requer novos investimentos em 

tecnologia, normalmente associados ao processo e ao produto. 

 Desta forma, é preciso ter uma infra-estrutura eficiente e monitorar os 

concorrentes e as tendências de mercado. Isto significa que os processos eficientes 

são a sobrevivência do negócio e a chave para o sucesso. 

Neste cenário, o objetivo do presente trabalho envolve o estudo da influência de 

variáveis do processo de polpação sobre a formação de AHex’s na polpação Kraft 

industrial de eucalipto (clone híbrido E. grandis x E. urophylla), visando à redução de 

custo e maximização da produção.   
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MADEIRA 

 A primeira distinção a ser feita com relação à composição química dos materiais 

lignocelulósicos baseia-se nas massas molares de seus componentes.  Com base 

nesta classificação, pode-se dizer que a madeira possui componentes de baixas e de 

altas massas molares.  Quantitativamente a distribuição destes componentes é sempre 

majoritária para as substâncias macromoleculares, atingindo de 97 a 99 % para 

madeiras crescidas em climas temperados e cerca de 90 % para madeiras oriundas de 

zonas tropicais.  

As substâncias macromoleculares da madeira são os polissacarídeos (celulose e 

polioses), ligninas e numa extensão muito pequena, proteínas encontradas na porção 

fisiologicamente ativa da madeira.  As substâncias orgânicas de baixa massa molar são 

denominadas extrativos e as inorgânicas, em geral, expressas como cinzas (FENGEL e 

WEGENER, 1984; SJÖSTROM, 1981; WARDROP e BLAND, 1959).  

 

2.1.1. Celulose 

A celulose pertence à função química dos carboidratos, cuja característica 

principal é a presença de um grupo alcoólico ligado a um átomo de carbono vizinho a 

um grupo carbonila aldeídico ou cetônico.  Mais precisamente, a celulose é um 

polissacarídeo formado por unidades do monossacarídeo β-D-glicopiranose a partir da 

ligação do carbono 1 de uma unidade com o carbono 4 de outra, gerando um polímero 

linear como mostrado na Figura 1. As cadeias de celulose se juntam formando regiões 

cristalinas intercaladas por regiões amorfas. 
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Figura 1 - Molécula de celulose 
 

A formação de uma estrutura cristalina se dá através de ligações de hidrogênio 

intra e intermoleculares, o que gera rigidez e organização suficientes para a 

composição de um arranjo tridimensional (FENGEL e WEGENER, 1984).  As moléculas 

de celulose se alinham formando uma associação primária denominada micela, que por 

sua vez, se unem para formar as fibrilas elementares ou microfibrilas de celulose.  As 

microfibrilas por sua vez formam a macrofibrila, que geram a parede celular em 

conjunto com polioses e ligninas (ESAÚ, 1974). Aproximadamente 50% da composição 

química da madeira é celulose. 

 

2.1.2. Polioses 

As polioses constituem cerca de 20 a 35 % da massa seca da madeira.  Ela 

diferencia-se da celulose pela presença de vários açúcares em sua composição, por 

apresentar cadeias mais curtas, com menores massas molares, e também pela 

presença de ramificações na cadeia de suas moléculas. 
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Os monossacarídeos que constituem as polioses podem ser divididos em quatro 

subgrupos principais: as pentoses, as hexoses, os ácidos urônicos e as desoxi-hexoses 

(FENGEL e WEGENER, 1984; D’ALMEIDA, 1988). 

Alguns açúcares são encontrados na madeira com grupos hidroxila acetilados. 

Estes grupos são facilmente hidrolisáveis levando à produção de ácido acético, ou 

acetatos, dependendo do pH do meio.  A cadeia principal das polioses pode ser tanto 

homopolimérica, constituída somente de um único açúcar, quanto heteropolimérica, 

constituída de dois ou mais açúcares (FENGEL e WEGENER, 1984; D’ALMEIDA, 

1988). 

Apesar de apresentarem estruturas relativamente semelhantes, a celulose e as 

polioses mostram importantes diferenças entre suas reatividades.  Estas diferenças são 

devidas mais a estrutura física do que a composição química.  As polioses são amorfas 

in situ, logo a maioria dos agentes químicos atinge mais facilmente as polioses de que a 

celulose, que possui regiões cristalinas.  A maior parte das polioses é solúvel em 

soluções alcalinas diluídas e hidrolisa-se facilmente em soluções ácidas diluídas 

(FENGEL e WEGENER, 1984; SJÖSTROM, 1981; D’ALMEIDA, 1988). 

As polioses são usualmente classificadas em duas classes de substâncias: as 

pentosanas, formadas por polimerização de pentoses e as hexosanas, formadas pela 

polimerização de hexoses. Entre as pentosanas, as mais importantes são as xilanas 

(homopolímero de β-D-xilose) e entre as hexosanas, as glicomananas, (heteropolímero 

cuja cadeia principal é composta de β-D glicose e β-D manose).  As polioses típicas da 

madeira de folhosas são as xilanas e as da madeira de coníferas as glicomananas, 

embora existam xilanas em coníferas e glicomananas em folhosas (D’ALMEIDA, 1988).  
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A título de ilustração, a Figura 2 exibe um fragmento de xilana de madeiras de folhosas 

e um de glicomanana de madeiras de coníferas. 

 

Figura 2 - Fragmentos de xilanas típicas de folhosas e coníferas (D’ALMEIDA,1988). 

 

2.1.3.Lignina 

Após a celulose, a lignina é a substância orgânica natural mais abundante e a 

maior fonte de carbonos aromáticos.  Ela não só age como material de incrustação, 

mas desempenha múltiplos papéis essenciais para a planta.  Pelo fato de promover a 

impermeabilização das paredes celulares, a lignina permite que o transporte de água 

através das paredes da célula seja eficiente.  Além disto, confere rigidez e protege a 

madeira contra ataque de microorganismos. É uma substância que vai sendo 

incorporada durante o crescimento do vegetal, e composta basicamente de unidades 
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fenilpropano formando uma macromolécula tridimensional e amorfa, representando de 

20 a 30% da massa total do material lignocelulósico (FENGEL e WEGENER, 1984; 

D´ALMEIDA, 1988). 

O acoplamento das unidades fenilpropano não ocorre de forma regular e 

repetitiva, o que é atribuído ao mecanismo da biossíntese da lignina, que se processa 

por via radicalar a partir da reação de três diferentes álcoois cinamílicos precursores: 

álcool p-cumarílico, álcool coniferílico e álcool sinapílico (Figura 3).  

 

 

Figura 3 - Precursores da biossíntese da lignina: (I) álcool p-cumarílico; (II) álcool  
coniferílico; (III) álcool sinapílico (FENGEL e WEGENER, 1989). 
 

Esses álcoois geram unidades p-hidroxibenzílicas, guaiacílicas e siringílicas 

presentes na lignina como modelo proposto por  Nimz (D´ALMEIDA, 1988) (Figura 4). 
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Figura 4 - Modelo para lignina de folhosas proposto por Nimz, adaptado de D’Almeida, 
1988. 
 

2.1.4.Extrativos 

Extrativos são os constituintes presentes em pequenas quantidades na madeira, 

extraíveis em água, álcool, benzeno e outros solventes orgânicos neutros ou 

volatilizados por arraste a vapor. Compõem cerca de 3 a 10% da madeira (base seca) 

englobando as resinas, que constituem uma série de compostos diferentes, tais como 

terpenos, estilbenos, flavonóides e outros compostos aromáticos. Compostos 

orgânicos, como gorduras, ceras, ácidos graxos, esteróides, álcoois e hidrocarbonetos 
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de elevada massa molecular também podem estar presentes nos extrativos 

(D’ALMEIDA, 1988). 

 

2.1.5.Estrutura e Ultraestrutura da Parede Celular Vegetal 

A estrutura da parede celular vegetal é subdividida em parede primária (P), 

parede secundária (S1 e S2) e parede terciária (T). Essas camadas (P, S1, S2 e T), 

compostas predominantemente por celulose, apresentam espessura da ordem de 5 µm 

e as células encontram-se separadas pela lamela média (LM), que é uma camada fina 

(máximo 1 µm de espessura), composta por elevada concentração de lignina. A parede 

primária (P) é a camada mais fina da parede celular e a primeira a ser depositada nas 

células (menor do que 0,1 µm de espessura) (FENGEL e WEGENER, 1989). 

A celulose e as polioses predominam na região da parede celular enquanto  a 

lignina se distribui por toda a estrutura, apresentado máxima concentração na lamela 

média. A distribuição da celulose, polioses e lignina varia consideravelmente entre 

essas camadas (FENGEL e WEGENER, 1989). 

A Figura 5 mostra as várias camadas da parede celular e ilustram como a lignina 

envolve as células. 
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Figura 5 - Sistemas de camadas na parede celular da madeira. (A) Modelo da estrutura 
da parede da madeira (SJÖSTRÖM, 1993) e (B) Microscopia eletrônica de transmissão 
das células de madeira mostrando as camadas da parede celular. LM = lamela média, 
P = parede primária, S1 = parede secundária 1, S2 = parede secundária 2, T = parede 
terciária e W = camada de verrugas. (a) (Picea abies) (b) (Fagus sylvatica) (FENGEL e 
WEGENER, 1989). 
 

A Figura 6 apresenta o esquema da associação dos três principais componentes 

na parede celular vegetal: celulose, polioses e lignina. A celulose existe na forma de 

microfibrilas. A Figura A mostra a vista transversal, isso ocorre quando a seção é 

perpendicular ao eixo longitudinal da fibra e a Figura B mostra a vista longitudinal em 

relação ao comprimento da fibra (FENGEL e WEGENER, 1989, HIGUCHI, 1985). 
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Figura 6 - Esquema da associação celulose-polioses-lignina na parede celular vegetal: 
(A) vista transversal e (B) vista longitudinal (FENGEL e WEGENER,1989, HIGUCHI, 
1985). Ligações - PL = ligações poliose - lignina. 
 

 

2.2. PROCESSOS DE POLPAÇÃO DA MADEIRA 

As madeiras, assim como outros materiais lignocelulósicos são matérias-primas 

formadas de fibras em múltiplas camadas, ligadas entre si por forças interfibrilares e 

pela lignina que age como uma espécie de “cimento” entre as células. Para a 

separação dessas fibras, unidas por forças coesivas intermoleculares, e necessário 

despender uma certa quantidade de energia.  Os processos de polpação podem ser 

definidos como processos de separação das fibras dos materiais lignocelulósicos 

mediante a utilização de energia química e/ou mecânica. 

O processo mecânico é resultante da aplicação de intensas forças cisalhantes à 

madeira que rompem as ligações entre as fibras.  Os processos químicos causam o 

desfibrilamento através da hidrólise da lignina da parede celular e, principalmente, da 

lamela média, causando a separação das fibras.  Existem ainda processos mistos que 
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combinam estas duas formas de polpação (FENGEL e WEGENER, 1984; SJÖSTROM, 

1981 e D’ALMEIDA, 1988). 

O rendimento de polpa varia de acordo com o processo empregado.  Os 

processos mecânicos fornecem rendimento elevado, pois o material perdido é 

constituído, geralmente, de materiais solúveis em água e finos.  Os processos mistos 

levam à solubilização de parte da lignina e das polioses, o que diminui relativamente o 

rendimento.  As polpações químicas removem grande parte da lignina e dos 

polissacarídeos de fácil hidrólise e o rendimento é inferior ao obtido pelas polpações 

mecânicas e mistas.  Entretanto a qualidade do papel produzido por este processo é 

superior e justifica a produção de celulose via processos químicos.  A polpação química 

é utilizada para produção de diferentes tipos de polpas.  Nos processos de polpação 

química, a madeira é tratada com reagentes químicos específicos que degradam tanto 

as polioses como a lignina, produzindo derivados solúveis no licor de cozimento.  Os 

principais processos químicos de polpação, atualmente em operação industrial, são os 

processos Kraft, Soda e Sulfito. 

 

2.3. PROCESSO KRAFT 

O processo Kraft é o processo mais empregado para a produção de polpa 

química.  A polpação Kraft utiliza, como licor de cozimento, solução aquosa 

concentrada de hidróxido de sódio e sulfeto de sódio e opera a temperaturas elevadas 

(160oC - 190oC).  Os agentes que levam à deslignificação neste processo são íons 

hidroxila (OH−), sulfeto (S=) e hidrogenossulfeto (HS−) (FENGEL e WEGENER, 1984). A 

presença de sulfeto leva a uma deslignificação mais acentuada, com rendimento de 
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polpa mais elevado, devido à ação nucleofílica mais seletiva destes íons. No tratamento 

Kraft, a recuperação dos compostos inorgânicos empregados é indispensável para 

garantir a viabilidade econômica do processo como um todo.  As polpações soda e 

Kraft utilizam altas concentrações de hidróxido de sódio (de 20 a 80 g/l) para a hidrólise 

das polioses e da lignina, bem como para a posterior solubilização dos fragmentos 

formados. Parte do álcali utilizado (~10%) é empregado para a neutralização dos ácidos 

derivados da degradação das polioses e parte (25% - 30%) para neutralização dos 

produtos de degradação da lignina (SJÖSTROM, 1981).  A eliminação das polioses, 

embora a priori não desejada, é praticamente necessária para o sucesso da 

deslignificação.  A reação que ocorre mais facilmente no processo de deslignificação 

Kraft é a clivagem das ligações éteres em unidades de ligninas. 

Entre as fontes empregadas para a obtenção de polpas no país, as madeiras 

(pinus e eucalipto) contribuem com cerca de 93 % e plantas anuais (babaçu, bambu, 

sisal, bagaço de cana) com cerca de 7 % (TAPPI,2006). 

 

2.4 BRANQUEAMENTO QUÍMICO 

 O branqueamento pode ser definido como um tratamento físico-químico que tem 

por objetivo remover compostos que geram cor melhorando também as propriedades 

da polpa celulósica. No branqueamento das polpas químicas, em que a maior parte da 

lignina foi removida previamente pelo processo de polpação, devem ser retirados 

principalmente derivados de lignina ainda remanescentes na polpa.  

Após essa deslignificação suplementar, denominada também pré-

branqueamento, são aplicados reagentes que modificam quimicamente as substâncias 

coloridas, descorando-as (DANILAS, 1988) e  levando a um aumento da alvura da 
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polpa. A alvura é o fator de reflectância difusa intrínseca determinada a um 

comprimento de onda de 457 nm. Varia de 0% (preto absoluto) a 100% (relativo ao 

padrão MgO que possui alvura absoluta de cerca de 96%) e é usada para avaliar com 

que eficiência o branqueamento remove a coloração amarela da pasta celulósica 

(BIERMANN, 1996). 

O cloro é utilizado nas seqüências tradicionais de branqueamento, ele reage com 

a lignina formando ligninas cloradas solúveis em álcali. Ele é um importante fator de 

contaminação do meio ambiente pela indústria papeleira e de derivados de celulose. O 

uso do cloro, além de resultar em certa degradação das fibras celulósicas, é 

responsável pela formação de grandes quantidades de compostos organoclorados de 

baixa massa molar (AOX) nas etapas de branqueamento. A maior parte desses 

compostos tem efeito cumulativo nos organismos, além de possuir caráter tóxico, 

mutagênico e/ou carcinogênico (WANG et al., 1992). 

As etapas de branqueamento são representadas pela letra inicial do reagente 

empregado na etapa. Na Tabela 1 estão apresentados alguns estágios de 

branqueamento químico (BIERMANN, 1996; FENGEL e WEGENER, 1989; 

D’ALMEIDA, 1988). 
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Tabela 1 - Estágios de branqueamento químico com seus símbolos e reagentes 
correspondentes. 

Estágios Símbolos Reagentes

Cloração C Cloro (Cl2)

Dioxidação D Dióxido de cloro (ClO2)

Extração alcalina E Hidróxido de sódio (NaOH)

Extração alcalina com 
oxigênio

Eo Hidróxido de sódio (NaOH) e oxigênio (O2) 

Extração alcalina com 
hipoclorito

EH Hidróxido de sódio (NaOH) e hipoclorito de 
sódio (NaClO)

Extração alcalina com 
peróxido

Ep Hidróxido de sódio (NaOH) e peróxido de 
hidrogênio (H2O2)

Hipoclorito H Hipoclorito de sódio (NaClO) ou calcio 
(Ca(ClO)2)

Deslignificação com 
oxigênio

O Oxigênio (O2) 

Peroxidação P Peróxido de hidrogênio (H2O2)
Ozonio Z Ozônio (O3)  

 

2.4.1 Cloração (C) 

Normalmente a cloração é o primeiro estágio das seqüências de branqueamento, 

onde a polpa não branqueada é tratada com cloro elementar (Cl2) (BIERMANN, 1996; 

FENGEL e WEGENER, 1989; D’ALMEIDA, 1988). O cloro é um gás de cor verde, não é 

explosivo nem inflamável, mas em presença de umidade é corrosivo e ataca a maioria 

dos metais. A quantidade de cloro a ser aplicada depende do tipo de polpa celulósica e 

do número de estágios do processo. Usualmente esta quantidade é relacionada ao 

número kappa da polpa não branqueada ou a outras medidas do teor de lignina 

(D’ALMEIDA, 1988). 

A cloração é realizada com uma consistência de polpa de 3 a 4%, em baixas 

temperaturas (20 a 40°C) e em um tempo de tratamento de 30 a 60 min (BIERMANN, 
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1996; FENGEL e WEGENER, 1989; D’ALMEIDA, 1988). O cloro elementar foi o 

primeiro reagente de branqueamento usado nas fibras de celulose (D’ALMEIDA, 1988). 

O cloro usado na etapa de cloração causa grandes problemas ambientais em 

relação à planta de efluentes de branqueamento e muito tem sido feito para reduzir as 

quantidades de cloro usado, bem como a substituição parcial do cloro por dióxido de 

cloro, reduzindo assim a carga orgânica clorada nos efluentes. A substituição do cloro 

por peróxido ou oxigênio possibilita obter um efluente com menor impacto ambiental 

(FENGEL e WEGENER, 1989), apesar da necessidade de estudos mais detalhados 

sobre toxicidades crônica e aguda. Muitas fábricas já têm substituído 100% do cloro 

elementar por dióxido de cloro (BIERMANN, 1996). 

 

2.4.2 Dioxidação (D) 

O dióxido de cloro é muito usado como último estágio de branqueamento onde a 

lignina está presente em pequenas concentrações (BIERMANN, 1996). 

Seu emprego foi generalizado para a maioria das polpas celulósicas em que 

alvuras elevadas e boas propriedades mecânicas são exigidas (D’ALMEIDA,1988). É 

relativamente caro, mas altamente seletivo para remoção da lignina (BIERMANN, 

1996). 

O dióxido de cloro em condições normais de temperatura e pressão é um gás 

amarelo de odor penetrante, muito corrosivo e tóxico (FENGEL e WEGENER, 1989; 

D’ALMEIDA, 1988). O gás puro se decompõe a uma temperatura de 30°C e explode 

acima de 50°C; pode explodir também em concentrações mais baixas se for aquecido, 

exposto à luz ou submetido à descarga elétrica (D’ALMEIDA, 1988). 
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O branqueamento com dióxido de cloro é geralmente realizado com consistência 

de 10 a 12%, com valores de pH de 3 a 5 e baixas temperaturas no primeiro estágio ou 

próximas a 70°C nos estágios intermediários. No final da seqüência o estágio leva de 3 

a 5 h (BIERMANN, 1996; FENGEL e WEGENER, 1989). O dióxido de cloro é produzido 

no próprio local onde será realizado o branqueamento e o uso de concentrações 

menores evita os problemas de decomposição (BIERMANN, 1996). 

 

2.4.3 Extração Alcalina (E) 

A extração alcalina visa remover os componentes coloridos da polpa celulósica 

parcialmente branqueada, solubilizando-os em álcali após o tratamento oxidante. 

Em seqüências de branqueamento que empregam reagentes clorados, 

geralmente, utiliza-se mais de uma extração alcalina. Na extração consegue-se a 

remoção substancial de lignina clorada e oxidada, o que proporciona uma maior 

estabilidade da alvura nos estágios subseqüentes e menor consumo de reagentes 

químicos. As vantagens de se incluir um estágio de extração alcalina, são: 

• Maior facilidade para atingir alvuras elevadas; 

• Maior estabilidade da alvura;  

• Economia de outros reagentes de branqueamento; 

•  Melhores propriedades físicas da polpa branqueada.  

O reagente mais utilizado na extração é o hidróxido de sódio, porém, hidróxido 

de cálcio também pode ser usado (D’ALMEIDA, 1988). 

 A quantidade de hidróxido de sódio aplicada na polpa varia de 1 a 3% em 

relação à massa de polpa, os valores mais altos se referem à extração após a cloração 

e os mais baixos à extração após os estágios com hipoclorito ou dióxido de cloro. A 
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temperatura usada é de 50 a 60°C por 30 a 60 min com consistência de polpa de 10 a 

18% (BIERMANN, 1996; FENGEL e WEGENER, 1989). Altas temperaturas e carga 

superior de álcali de 5% são usadas para remover polioses de polpa de dissolução ou 

polpa absorvente. No último estágio a carga de álcali usada é menor do que 1% sobre a 

polpa (BIERMANN, 1996). A extração alcalina pode se tornar mais eficiente com 

relação à remoção da lignina e resultar em melhor alvura, caso oxidantes nucleófilos 

sejam adicionados ao licor de extração, como oxigênio, peróxido de hidrogênio e 

hipoclorito. 

 

2.4.4 Extração alcalina com oxigênio (EO) 

A extração alcalina realizada na presença de pequenas quantidades de oxigênio 

(0,2 a 0,5% sobre a polpa seca) possibilita a diminuição da demanda de dióxido de 

cloro ou hipoclorito nos estágios posteriores e permite a obtenção de polpa branqueada 

com menor número de estágios. 

 

2.4.5 Extração alcalina com peróxido de hidrogênio (EP) 

O peróxido de hidrogênio é empregado com o mesmo objetivo do oxigênio. Sua 

ação deslignificante é mais branda que a do oxigênio, por isso, é utilizado também na 

segunda extração alcalina, com o objetivo específico de aumentar a alvura e reduzir a 

quantidade de dióxido de cloro do estágio final. O fator que impede a ampla aplicação 

do peróxido é o seu custo superior ao de outros agentes de branqueamento, que deve 

ser compensado pela economia em dióxido de cloro e pela geração de efluentes de 

menor toxicidade e de tratamento mais fácil. 
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2.4.6 Extração alcalina com hipoclorito (EH) 

A adição do hipoclorito leva à redução de dióxido de cloro no estágio 

subseqüente de branqueamento, bem como a uma redução da cor do efluente alcalino 

da extração (D’ALMEIDA, 1988). 

 

2.4.7 Hipoclorito (H) 

O hipoclorito pode ser usado em estágios intermediários ou finais das 

seqüências de branqueamento (FENGEL e WEGENER, 1989; D’ALMEIDA, 1988). 

Como o hipoclorito tem um severo efeito de degradação sobre a celulose em pH neutro, 

ele deve ser aplicado sob condições alcalinas.  

Usualmente hidróxido de sódio é adicionado ao hipoclorito de sódio e o 

branqueamento é realizado a consistência de 4 a 18%, com temperatura próxima a 

40°C e de 1 a 3 h, em pH 10 (FENGEL e WEGENER, 1989). O hipoclorito é mais 

seletivo do que o cloro elementar, mas menos seletivo do que o dióxido de cloro 

(BIERMANN, 1996). 

 

2.4.8 Deslignificação com oxigênio (O) 

O estágio pré-O2 é a deslignificação da polpa usando oxigênio sob pressão. Esse 

processo foi criado devido à necessidade de se desenvolver seqüências menos 

agressivas ao meio ambiente. O oxigênio é o reagente químico mais barato em uso no 

branqueamento, mas também menos específico para a remoção da lignina. 

Considerável diminuição da viscosidade da celulose acompanha esse processo 

(BIERMANN, 1996). 
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O branqueamento com oxigênio é um processo em fase gasosa a pressão 

usualmente entre 4 e 8 bar em meio alcalino, realizado a alta consistência (20 a 30%) 

ou consistência média (10 a 15%) e temperaturas de 90 a 140°C, dependendo do álcali 

usado, por 20 a 60 min (BIERMANN, 1996; FENGEL e WEGENER,1989). 

 

2.4.9 Peroxidação (P)  

Com o aumento da aplicação do peróxido de hidrogênio, a quantidade de 

reagentes químicos de branqueamento (como o cloro) foi reduzida, resultando na 

diminuição da carga de cloro nos efluentes. 

As vantagens do peróxido são a facilidade de manipulação e aplicação,  

versatilidade e a natureza relativamente não tóxica e inócua de seus produtos de 

reação. Ele pode ser facilmente transportado e armazenado em forma de soluções 

aquosas com concentração de até 70% em massa. É pouco volátil e sua decomposição 

gera apenas água e oxigênio. Como principal desvantagem é ser um reagente de 

branqueamento caro (BIERMANN, 1996). 

 O peróxido, além de reagir com a lignina, pode também reagir com a celulose 

podendo ocasionar despolimerização terminal em suas cadeias. Para minimizar esse 

problema, foram testados diversos aditivos sendo os sais de magnésio os mais eficazes 

na proteção efetiva da degradação da celulose. Os efeitos favoráveis, em meio alcalino 

são: estabilização do peróxido pela ação do Mg+2
, adsorção de íons metálicos pelo 

Mg(OH)2 o qual é liberado em meio alcalino, proteção contra a despolimerização da 

celulose (formação de um complexo com as formas oxidadas das unidades  

glicopiranose) estabilizando as ligações glicosídicas (HORTAL e LLUCIÁ, 1984). 
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 O peróxido é usado principalmente no último estágio de branqueamento, com 

10% de consistência, a temperatura de 60 a 70°C, pH de 8 a 10, por 2 a 4 h 

(BIERMANN, 1996; FENGEL e WEGENER, 1989). 

 

2.4.10 Ozônio (Z) 

Por um longo tempo, o ozônio foi reconhecido como um bom reagente de 

deslignificação. Hoje o ozônio é aceito como um dos agentes de branqueamento não 

clorado mais promissores. A desvantagem da adoção industrial do ozônio no 

branqueamento inclui seu alto custo e a degradação mais severa dos carboidratos, 

especialmente quando uma carga maior que 1% é aplicada, em comparação com os 

processos convencionais de branqueamento (BIERMANN, 1996). 

 

2.5. ÁCIDOS HEXENURÔNICOS 

 
Os ácidos hexenurônicos (AHex’s) são formados durante a polpação alcalina 

pela modificação dos ácidos 4-O-metilglicurônicos, presentes nas xilanas. Sua presença 

interrompe a reação de despolimerização terminal preservando assim o rendimento da 

polpa em estágios alcalinos. 

As cadeias laterais substituintes das xilanas (tanto o ácido 4-O-metilglucorônico 

nas madeiras de fibras curtas como as arabinopiranoses nas madeiras de fibra longa) 

dificultam a degradação alcalina (Aspinall e col, 1961) (Figura 7). 
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Figura 7 – Fim da reação de despolimerização terminal devido à reação no ácido 4-O-
metilglucorônico da cadeia lateral da xilana. (Sartori e colaboradores, 2004). 
 

Jacobs e colaboradores (2001) demonstraram que a distribuição dos ácidos 

urônicos em xilanas de madeira de fibra longa é aleatória e nas xilanas de madeiras de 

fibra curta é regular, com isso pode-se dizer que a polpa de fibra longa pode ser mais 

afetada pela reação de despolimerização terminal do que a polpa de fibra curta. 

No entanto, a presença de duplas ligações conjugadas em sua estrutura causa 

impactos negativos na polpa nos processos seguintes ao cozimento, entre eles: 

• Consumo de reagentes químicos eletrofílicos de branqueamento 

• Reversão de alvura na polpa 

• Geração de ácido oxálico 

 Para minimizar os efeitos negativos da presença dos AHex’s na polpa no 

processo de branqueamento torna-se necessária a introdução de uma etapa de 

hidrólise ácida seletiva na seqüência de branqueamento escolhida. Tanto para 

seqüências ECF (Elemental Chlorine Free) como TCF (Total Chlorine Free) essa 

hidrólise é importante na redução de custos com reagentes químicos. Vantagens como 

remoção de metais da polpa, aumento da estabilidade de alvura e redução da formação 



 23 

de oxalato de cálcio causador de incrustações no processo são obtidas através da 

implementação desta etapa ácida no branqueamento.  

 

2.5.1. Origem e formação dos ácidos hexenurônicos 

Em cozimentos alcalinos, a estrutura das hemiceluloses é extensivamente 

modificada, dentro outras reações pela degradação parcial dos seus grupos laterais. 

Estruturas contendo ácidos carboxílicos são encontradas em hemiceluloses e 

lignina.  Elas são mais freqüentes nas xilanas, onde ocorrem nas formas de ácidos 

urônicos (TELEMAN, 1955).  

As principais estruturas de ácido carboxílico que ocorrem na madeira, 

apresentadas na Figura 8, são os grupos de ácido glicurônico (AGlc), usualmente na 

forma do ácido mono-metil-éter (AMeGlc), o ácido 2-O-(4-metil-α-D-

glicopiranosilurônico) e o ácido galacturônico.  

Figura 8 - Principais estruturas de ácidos carboxílicos que ocorrem nos polissacarídeos 
da madeira 
 

O conteúdo desses ácidos varia de 4 a 5% na madeira seca, sendo os maiores 

teores encontrados em madeiras de fibra curta (FENGEL e WEGENER, 1989, 

BROWNING, 1967). Enquanto que as unidades de ácido glicurônico predominam nas 
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xilanas (hemiceluloses) presentes na madeira, as de ácido galacturônico são 

constituintes das pectinas (BROWNING, 1967).  A principal modificação detectada 

durante o cozimento Kraft é a conversão do grupo 2-O-4-metil-α-D-glicopiranosilurônico 

(4-O-metil-glicurônico), presente nas laterais das cadeias de xilanas, em ácido 4-deoxi-

β-L-threo-4-hexenurônico (ácido hexenurônico), via β-eliminação do grupo metoxila 

(BUCHERT e col., 1996, VUORINEN e col., 1996) (Figura 9 ). 

 

 
Figura 9 - Formação dos AHex’s a partir dos ácidos 4-O-metil-glicurônicos, via β-
eliminação da metoxila durante a polpação Kraft. 

 

Foi reportado por  Balakshin e  colaboradores em 2003 que o total de ácidos 

carboxílicos em polpas Kraft convencionais de pinus com kappa 25 varia entre 110 e 

120 mmol/kg dependendo das condições de cozimento.  

Sixta (2006) reportou que para uma polpa Kraft de pinus contendo 8% de xilanas, 

28% do seu total de ácidos carboxílicos é proveniente dos ácidos urônicos. Na 

composição dos ácidos urônicos dessa mesma polpa, 88% dos ácidos carboxílicos são 

oriundos dos AHex’s. 

Estes valores são partes do teor total de ácidos carboxílicos presente na madeira 

citados anteriormente e não foram degradados com o cozimento. 
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Os AHex’s representam a maior fração de ácidos urônicos na polpa, sendo 

encontrados também agregados à fração de xilanas dissolvida nos licores de cozimento 

Kraft (TELEMAN e col., 1995).  

 

2.5.2. Comportamento dos ácidos hexenurônicos durante a polpação Kraft 

A espécie da madeira influencia significativamente na quantidade de AHex’s 

formados, uma vez que os teores de 4-O-metil-glicuranoxilanas variam entre as 

espécies. Em um experimento realizado por Jiang e colaboradores (2000) isso é 

claramente demonstrado, pois as polpas de fibra curta apresentaram 50% a mais de 

AHex’s que as de fibra longa, produzidas sob as mesmas condições de polpação Kraft.  

A reação de formação dos AHex’s foi descrita pela primeira vez usando um 

composto modelo para a xilana por Johansson e Samuelson (1977). Foi realizado o 

tratamento deste composto com hidróxido de sódio na concentração de 1,0 mol/L na 

temperatura de 150 oC sendo obtido um rendimento de 50 % de ácido D-xilitol 

hexenurônico após 90 minutos de reação. Quando o tempo da reação foi estendido 

observou-se uma queda no rendimento. Baseado nesse estudo modelo foi sugerido que 

os AHex’s deveriam estar presentes em polpa do tipo Kraft (Figura 10). 

 Por serem relativamente estáveis em condições alcalinas os ácidos 

hexenerônicos evitam as reações de despolimerização terminal na cadeia de 

hemicelulose (xilanas), preservando o rendimento da polpa. 
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Figura 10 - Degradação de 4-O-metilglicuronoxilose (A) em hexenuronoxilose (B) e 
xilitol (C) (JOHANSSON e SAMUELSON, 1977). 
 

 Diversos pesquisadores estudaram o efeito das condições de polpação Kraft sobre 

a formação de AHex’s, e constataram que as principais variáveis que influenciam na 

sua concentração são: carga de álcali, sulfidez, tempo e temperatura de cozimento.  

A remoção das arabinoglucuroxilanas (xilanas) de madeira de fibra longa no 

cozimento Kraft pode ser descrita em três regiões de temperatura. Abaixo de 140 oC a 

remoção das xilanas é pequena devido aos substituintes da arabinose no carbono 3 

que permite a formação de um grupo xilometassacarinato que é estável. Se a carga de 

álcali for aumentada a degradação das xilanas pode se tornar significante. Entre 140 e 
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165 oC a remoção das xilanas é relativa à dissolução (SAAMIO e GUSTAFSSON, 1953) 

e hidrólise alcalina (DRYSELIUS e col, 1958). Com o aumento da carga alcalina as 

duas reações tendem a se intensificar. Acima de 165 oC, a baixa alcalinidade e a 

redução de solubilidade do meio reduz a remoção das xilanas por causa da perda dos 

ácidos urônicos residuais e formação de estruturas mais ordenadas (AURELL e 

HATLER, 1965). 

O aumento de álcali, assim como da temperatura, acarreta em uma maior perda 

de metoxilas nas 4-O-metil-glicuranoxilanas, e conseqüentemente há uma maior 

formação de AHex’s. No entanto, as condições severas de cozimento degradam os 

AHex´s formados, à medida que a deslignificação é estendida.  Foi reportado por 

Colodette e colaboradores (2000) que o conteúdo de AHex’s em polpas preparadas a 

160ºC e 16% de álcali ativo é 26% superior ao de polpas da mesma madeira cozida a 

170ºC e 24% de álcali ativo.   

Buchert e colaboradores (1995) analisaram frações de carboidratos após 

hidrólise enzimática (xilanase) por espectroscopia de 1H NMR de madeira pinus, 

revelando que a quantidade de ácidos metil-glucurônicos presentes nas xilanas 

diminuem na fase inicial de cozimento do tipo Kraft. Concomitantemente, a quantidade 

de AHex’s aumenta nessa fase (Figura 11).  
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Figura 11 - Comportamento de ácidos 4-O-metil-glicurônico (AMeGlc) e hexenurônico 
em função da temperatura e do tempo de reação para polpação Kraft de madeira de 
Pinus sylvestris. (BUCHERT e col., 1995). 

 

De acordo com a Figura 11, a maior concentração de AHex’s foi detectada no 

final do período de aquecimento quando a temperatura de 170oC foi atingida. Durante a 

fase de deslignificação, 60 % do ácido hexenurônico formado foi degradado. Apesar 

desta degradação parcial, foi detectada a presença do ácido hexenurônico após o 

cozimento. Uma pequena quantidade de ácido metil-glucurônico foi detectada em todas 

as polpas após os  tratamentos realizados indicando que uma parte dos grupos metil-

glicurônicos foi preservada do ataque de reagentes químicos do cozimento. Nesse 

mesmo artigo, os autores detectaram a degradação da arabinose que ocorreu 

simultaneamente com a degradação do ácido hexenurônico durante a polpação. 

Gustavsson e colaboradores propuseram em 1998 um modelo matemático para 

conteúdo de AHex’s em polpa marrom (equação 1). Através deste estudo foram 

estabelecidas que as condições que degradam os AHexs durante a polpação são alta 
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concentração inicial de íons hidroxila ([OH-]), baixa concentração inicial de íons de 

sulfeto ([HS-]) e alta temperatura (T). 

 

Em meio alcalino, o aumento da temperatura e da carga de álcali intensificam a 

perda de grupos metoxila e formação de hexenuronoxilana. A formação dos AHexs é 

mínina em pHs inferiores a 8 (THOMPSON e col, 2000).   

Evidenciado o efeito da temperatura e da carga alcalina sobre a formação dos 

AHexs é esperado que diferentes tipos de cozimento possam gerar polpas com 

diferentes concentrações de AHex’s. Condições severas de polpação  resultam em 

redução drástica do teor de AHex  na polpa. 

Chakar e colaboradores (2000) estudaram a variação dos graus de 

deslignificação na polpa com amostras de kappa 30 até 4. O teor de AHex  nas polpas 

decresceu rapidamente quando a deslignificação foi estendida a kappa inferior a 14. 

Mais uma vez ficou comprovada a degradação dos AHex’s durante os estágios finais do 

cozimento Kraft. 

A estabilidade das xilanas frente à reação de despolimerização terminal tem 

levantado inúmeras teorias. Jiang e col, 2000, propuseram um mecanismo onde os 

grupos de ácido 4-O-Me-�-D-glicurônico ligado glicosidicamente às xilanas são 

parcialmente convertidos a AHexs em temperaturas superiores a 120°C. O AHex 

formado tem alta estabilidade ao álcali e protegem as cadeias de xilanas das reações 

de descascamento. 

 

AHex (mmol/kg xilana) = 713 [HS- ] 1,17/ ([HO-]0,24 x T 0,06] (1) 
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2.5.3. Reatividade dos ácidos hexenurônicos 

Estruturalmente os AHex’s contêm grupos funcionais de enol-éter e carboxila 

insaturado (Figura 12), que influenciam sua estabilidade e reatividade (JIANG e col., 

2000). 
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Figura 12. Grupos funcionais do ácido hexenurônico (JIANG e col., 2000). 
 

  Em geral, éteres e grupos carboxila são estáveis sob condições ligeiramente 

ácidas. Entretanto sob fortes condições ácidas os grupos de enol-éter sofrem hidrólise 

rápida, levando à formação do intermediário químico 1 na Figura 13 que posteriormente 

dará origem aos derivados de furano 2 e 3.  

 

 

 

 

 

Figura 13 - Produtos da hidrólise ácida de AHex’s (GELLERSTEDT e LI, 1997). 
 

 

No entanto, a hidrólise em meio ácido, mesmo que intensificada (1h / 110ºC / pH 

3,5), não resulta em completa degradação dos AHexs presentes em polpas Kraft. Em 

1 2 3 
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geral, a velocidade de hidrólise aumenta também com o decréscimo do pH. A meia-vida 

da reação de hidrólise ácida a pH 3 é de 45 min, com uma constante de velocidade de 

0,95 h-1. Em pH 4, a constante de velocidade já cai para 0,05 h-1, aproximadamente 

(VUORINEN e col. 1996).  

As duplas ligações existentes na molécula de AHex aumentam a afinidade da 

polpa Kraft para com os metais. A ligação dupla conjugada à estrutura de ácido urônico 

amplifica, significativamente, sua habilidade de quelar metais, comparado com seu 

precursor o AMeGlc (Figura 14). A conversão de grupos de ácido glicurônico para AHex 

é o motivo pelo qual as polpas Kraft têm maior afinidade por metais de transição do que 

polpas mecânicas e polpas vindas de cozimentos ácidos (DEVENYNS e CHAUVEHEID, 

1997).  
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Figura 14 – Localização e ressonância dos elétrons nas moléculas de AHex e  MeGlcA 
(COSTA e col. 2001) 

 

Tratamento ácido a elevadas temperaturas tem demonstrado redução no número 

kappa (MARÉCHAL, 1993). Estudos em oligossacarídeos têm mostrado que a ligação 

glicosídica entre o ácido hexenurônico e a cadeia da xilana é sensível à hidrólise ácida 

e é quebrada mais rapidamente do que a ligação entre as duas unidades de xilose na 

xilana (SHIMIZU, 1982).   
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Vourinem e col. (1996) reportaram uma energia de ativação de 87,6 kJ/mol  para 

a remoção de AHex’s de polpa Kraft de birch. O mesmo autor em 1997, reportou que a 

energia de ativação para a hidrólise ácida da celulose era significativamente maior, 

114,5 kJ/mol. Com isso, foi concluído que a remoção dos AHex’s foi mais seletiva a 

baixas temperaturas no intervalo de 85-115°C. A mesma avaliação foi feita para fibra 

longa e as energias de ativação encontradas foram similares para remoção dos AHex’s 

e a hidrólise da celulose, 50-60 e 70-80 KJ/mol respectivamente para o intervalo de 

temperatura estudado, 80-120°C. A maior diferença entre as energias de ativação para 

remoção dos AHex’s e a hidrólise da celulose em fibra curta indica que a temperatura é 

um fator interessante para seletividade na remoção dos AHexs. 

 

2.5.3.1. Contribuição dos ácidos hexenurônicos ao número kappa 

Desde a descoberta de que o teor de lignina Klason da polpa se relacionava 

linearmente com o valor do número kappa, o controle dos processos de cozimento e 

branqueamento tem como uma de suas principais ferramentas a análise do número 

kappa. 

 Gellerstedt e col.(1994) mostraram que estruturas originadas de polissacarídeos 

da polpa são capazes de contribuir para o consumo de permanganato de potássio 

(número kappa) e então serem calculadas como lignina. Posteriormente, Gellerstedt e 

Li (1995) confirmaram que uma porção substancial  do número kappa de polpa Kraft  de 

birch estava relacionada ao material presente nas cadeias das xilanas. Os mesmos 

autores apresentaram um mecanismo de reação para o consumo teórico de 

permanganato de potássio pelos AHex’s (Figura 15). 
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Figura 15 - Oxidação do ácido hexenurônico por permanganato de potássio 
(GELLERSTEDT e LI, 1997).  
 

Ao realizar o estudo de consumo de permanganato de potássio por composto 

modelo o resultado obtido é que cada 10 µmol de AHex’s presentes em 1 g de polpa 

contribui com 0,84 unidades de número kappa. Para polpa Kraft de birch a relação 

obtida foi de 0,86 unidades de kappa para cada 10 µmol de ácidos   hexenurônicos, 

valor bastante próximo ao obtido por estudo de compostos modelo (GELLERSTEDT e 

LI, 1997). Costa e Colodette em 2002, fracionaram o permanganato de potássio 

consumido na análise do número kappa observando que aproximadamente 48% de seu 

consumo é correspondente ao teor de AHex na polpa (Figura 16). 
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Figura 16 - Consumo de KMnO4 durante o teste de número kappa, pelos principais 
grupos cromóforos e leucocromóforos da polpa Kraft-O2 (COSTA e COLODETTE, 
2002). 
 

Sob condições ácidas, os AHex’s são degradados e dão origem a dois derivados 

de furano (Figura 12). Este fato pode explicar porque essas estruturas demoraram tanto 

tempo para serem identificadas utilizando métodos analíticos tradicionais para 

carboidratos de polpa que normalmente envolvem uma etapa de hidrólise ácida 

(GELLERSTEDT e LI, 1997). 

 

2.5.4. Quantificação dos ácidos hexenurônicos 

AHex’s poderiam ser determinados através de titulações potenciométricas, já que 

são técnicas viáveis para determinação de grupos ácidos (LAINE e col. 1996).  No 

entanto, determinações em polpas celulósicas seriam ineficazes, já que a técnica 

determina todos os grupos ácidos presentes. Como reportado por Laine e col (1996) 

tanto o ácido 4-O-metilglucurônico como o ácido hexenurônico possuem as mesmas 

constantes de dissociação, o que dificulta a separação de ambos, mesmo utilizando 

titulações de alta precisão. 
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 Uma outra alternativa de se quantificar o teor de AHex’s em polpas celulósicas 

envolve a degradação seletiva destes grupos ácidos, seguida pela determinação dos 

produtos de degradação através de técnicas cromatográficas e/ou espectrométricas. 

A espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) é um método 

consolidado para medir as hexenuronoxilanas, as xilanas que contêm unidades de 

AHex (TELEMAN e col. 1995; 1996; JOHANSSON e SAMUELSON, 1977). 

 Shimizu (1981) reporta que AHex’s reagem com ácido tiobarbitúrico gerando um 

produto de cor rosa, o qual possui uma absorção máxima na região do visível (VIS) a 

550 nm . Gellersted e Li (1996) melhoraram a técnica de Shimizu, envolvendo várias 

etapas com acetato de mercúrio, periodato, arsenito de sódio e ácido tiobarbitúrico, 

seguida por técnicas de separação cromatográficas e/ou análises na região do UV. 

 O uso da região do UV para quantificar AHex’s, foi também apresentado por 

Vuorinen e colaboradores (1996). Os autores reportam que a hidrólise seletiva dos 

AHex’s gera como subprodutos derivados de furano, os quais são determinados por UV 

a 245 nm. 

 Uma alternativa à etapa de hidrólise ácida é o uso de uma mistura de enzimas 

celulolíticas e hemicelulolíticas. Após esta etapa, várias técnicas podem ser utilizadas 

para medir os AHex’s, como cromatografia de troca iônica acoplada com detecção 

amperométrica, eletroforese, espectrometria de massa e RMN (JIANG e col. 1998). 

 Tenkanen e colabordores (1999) compararam os três métodos para detecção de 

AHex’s em polpas Kraft não-branqueadas e branqueadas de coníferas existentes até a 

data mencionada. Os métodos foram baseados em diferentes formas de hidrólise e 

detecção/separação dos produtos resultantes, como (1) hidrólise enzimática da polpa, 

combinada com cromatografia de troca iônica, (2) hidrólise ácida da polpa combinada 
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com espectrometria de UV, e (3) hidrólise com acetato de mercúrio combinada com 

determinação colorimétrica. 

Os resultados obtidos pelas três metodologias se correlacionaram bem. Todos os 

métodos são simples de serem executados e a escolha depende dos equipamentos e 

expertise disponíveis no laboratório. 

 A hidrólise enzimática da polpa, combinada com cromatografia de troca iônica, 

(método desenvolvido pelo VTT, Centro Técnico de Pesquisa da Finlândia) é indicado 

quando a quantificação de outros ácidos urônicos é necessária pois pode ser avaliada 

simultaneamente com os AHex’s (TANKANEM e col. 1999). 

 Em 2001, um método espectroscópico simples e rápido foi desenvolvido por Chai 

e colaboradores. Neste método a amostra de polpa seca é diretamente hidrolisada em 

uma solução de cloreto de mercúrio e acetato de sódio. A hidrólise completa do AHex é 

atingida em 30 min à temperatura de 60°C. A solução hidrolisada é diretamente lida em 

UV. A interferência espectral causada pela lignina lixiviada presente na solução 

hidrolisada é eliminada através da leitura da mesma em dois comprimentos de onda 

(260 e 290 nm).  A acuracidade e precisão dos resultados gerados por essa 

metodologia são equivalentes às mencionadas acima com significante redução de custo 

e tempo para sua execução. Por essas razões esta será a metodologia empregada 

para quantificar os AHex’s nesse trabalho. 

   

2.5.5. Comportamento dos ácidos hexenurônicos durante o branqueamento 

Devido à presença de duplas ligações em sua estrutura, os AHex’s podem reagir 

com vários oxidantes inclusive reagentes convencionalmente utilizados no 

branqueamento da polpa celulósica, os quais agem por ataque eletrofílico, como cloro, 
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dióxido de cloro, ozônio, perácidos, etc.. Segundo Teleman e col., 1996, estas 

substâncias reagem com as duplas ligações dos AHex’s, que são subseqüentemente 

hidrolisadas em posteriores estágios alcalinos do branqueamento. 

 Buchert e colaboradores (1995) avaliando o efeito do branqueamento sobre o 

teor de AHex’s de uma polpa Kraft, reportaram que estágios alcalinos como oxigênio e 

peróxido não levam a reações com os AHex’s. Dahlman e colaboradores (1996) 

analisando frações de xilana dissolvida durante o branqueamento, relataram que 

quando estas frações são oriundas de um estágio de peróxido de hidrogênio, são 

detectadas quantidades significativas de AHex’s ligadas a elas.  Esta descoberta 

reforça a teoria de que AHex’s são estáveis em relação a estágios contendo oxigênio 

e/ou peróxido de hidrogênio. Na Figura 17 é mostrado como alguns reagentes de 

branqueamento afetam o teor de AHex’s na polpa. Os estágios ozônio (Z) e dióxido de 

cloro (D) destroem os AHex’s quase completamente enquanto que peróxido (P), 

oxigênio (O) e quelação (Q) não têm efeito algum. Pode-se observar também que 

alvuras mais elevadas foram obtidas nas polpas com menor teor de AHex’s. Os autores 

relatam que quanto menor o kappa maior alvura é alcançada pela polpa, isso ocorre, 

pois, o ácido hexenurônico consome permanganato de potássio, reagente utilizado na 

análise do número kappa. 
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Figura 17 – Efeito dos reagentes químicos de branqueamento sobre o teor de AHex’s 
na polpa e sua respectiva alvura (%ISO) (BUCHERT e colaboradores, 1995). 
 
 Vuorinen e colaboradores (1997) reportam que os principais produtos da reação 

do dióxido de cloro com os AHex’s são ácidos dicarboxílicos clorados e não-clorados, 

sendo os principais os ácidos tetrárico, pentárico, 2-cloro-2-deoxipentárico e o 3-deoxi-

3,3-dicloro-2-oxohexárico (Figura 18). A intensidade de formação destes compostos é 

fortemente influenciada pelo pH do meio reacional. 
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Figura 18 – Principais produtos da reação dos AHex’s e ClO2 (VUORINEN e col. 1997). 
 

A reação de degradação dos AHex’s, foi confirmada por Törngren  e Gellerstedt 

(1997), num estudo do efeito da remoção de AHex na formação de organoclorados na 

polpa. Os autores reportam que AHex não reagem com dióxido de cloro, mas são 

degradados pelos mesmos, o que minimiza o teor de organoclorados na polpa. 

Para as reações com ozônio, existem dois diferentes mecanismos, pelos quais 

AHex’s são oxidados e formam ácido oxálico, dialdose e derivados de ácidos urônicos 

(Figura 19). 
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Figura 19 – Formação de ácido oxálico (2) pela degradação de AHex’s (1) com ozônio 
(VUORINEN e col. 1997). 
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produção de celulose funcionando em circuito fechado. Elsander e col (2000) reportam 

que o ácido oxálico é proveniente tanto das reações de oxidação da lignina, como 

também das estruturas de ácido hexenurônico. Os autores ainda reportam que as 

reações com a lignina são as principais fontes de ácido oxálico durante o 

branqueamento da polpa celulósica. 

 

2.5.6. Remoção dos ácidos hexenurônicos 

Das várias alternativas de remoção de AHex’s da polpa, o tratamento brando 

com ácido é considerado o mais eficiente. 

 O uso de um estágio ácido no tratamento da polpa vem sendo alvo de estudo, 

desde 1969, quando Perolle e colaboradores (1969), o utilizaram para melhorar a 

eficiência da pré-deslignificação com oxigênio. 

 Lapierre e col., 1997, avaliaram o uso de um tratamento ácido como meio de 

remoção de metais de transição, e com isso, melhorar a eficiência do branqueamento 

com peróxido de hidrogênio. 

 O tratamento ácido tem sido estudado também como um estágio de 

deslignificação, assumindo que: (1) ligninas residuais em polpas Kraft são ligadas aos 

carboidratos através de ligações eterificadas, e (2) estas ligações, juntamente, com 

estruturas do tipo éter nas ligninas residuais, são susceptíveis à degradação ácida. A 

existência de ligações covalentes entre a lignina residual e carboidratos em polpas 

Kraft, tem sido em parte responsabilizadas pela baixa taxa de deslignificação no final do 

cozimento Kraft (GELLERSTEDT, 1995 e WANG e col. 1996). 

 O estágio ácido pode ser utilizado para diferentes finalidades (Tabela 2). Cada 

uma destas finalidades requer condições específicas de pH, tempo e temperatura.  
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Tabela 2 –  Condições do estágio ácido para diferentes finalidades: (1) PEROLLE e col. 
1969, (2) BOUCHARD e col. 1995, (3) HOSOYA e col (apud JIANG e col. 2000, (4) 
BUCHERT e col. 1996. 
Ref. Condições  

 pH Temp. ºC Tempo, min Objetivo 

(1) 3,0 25 60 Melhorar eficiência da Pré-O2 

(2) 2,0 50 30 Lavagem ácida para remoção de metais 

(3) 1,3 100 60 Hidrólise ácida para deslignificação 

(4) 3,5 90 120 Hidrólise ácida para remoção de AHex 

 

O uso de um estágio ácido brando é favorecido pela sua seletividade. Vuorinen e 

col (1996) avaliando a combinação da deslignificação com oxigênio,  juntamente com o 

estágio ácido, reportam que o estágio ácido poderia ser empregado antes ou após a 

deslignificação com oxigênio, sem grandes prejuízos para o rendimento e viscosidade, 

tanto para madeiras de coníferas como para as de folhosas. No entanto, Siltala e col 

(1998) reportam uma queda de 240 dm³/kg na viscosidade de uma polpa de bétula, 

quando submetida a um tratamento ácido industrial. Os autores atribuem esta queda à 

dificuldade de se atingir um regime ótimo de escoamento, no interior da torre adaptada 

para a realização do estágio ácido. 

Buchert e col (1996) reportam que o uso de um tratamento ácido para a remoção 

seletiva dos AHex’s de polpas Kraft de folhosas, resultou numa redução de 6,8 kg/ton, 

no consumo de dióxido de cloro.  Além da redução de reagentes químicos de 

branqueamento, o tratamento ácido foi eficiente na remoção de íons metálicos, o que 

sugere que os mesmos estariam ligados a ácidos urônicos, principalmente, AHex’s. 
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2.5.7. Impacto dos ácidos hexenurônicos sobre a branqueabilidade 

 O uso do teor de AHex’s como ferramenta de avaliação de branqueabilidade 

deve ser criteriosamente utilizada. A análise deve ser feita entre polpas oriundas de um 

mesmo processo de cozimento.  

Na estrutura química da polpa celulósica, AHex’s são sítios de ligação de íons 

metálicos. Manganês, ferro e cobre catalisam a decomposição do peróxido de 

hidrogênio em condições alcalinas, reduzindo assim a quantidade útil deste reagente. O 

estágio ácido, através da remoção dos AHex’s, reduz o número destes sítios na polpa, 

minimizando o conteúdo de metais, conseqüentemente aumentando a eficiência do 

branqueamento com peróxido. 

Bouchard e col. (1995) comparando um tratamento ácido com um estágio de 

quelação, reportam que o tratamento ácido pode substituir o estágio de quelação, sem 

causar prejuízos à alvura e viscosidade da polpa. A redução do conteúdo de manganês 

e ferro de uma polpa de folhosa, utilizando o estágio ácido, foi de 65 e 72%, 

respectivamente, enquanto que o estágio de quelação levou a uma redução de 39 e 

73%, destes metais respectivamente. 

Lapierre e col (1997) estudando os limites da remoção de metais por um 

tratamento ácido, observaram que o tratamento ácido realizado à alta temperatura, 

reduziu significativamente os níveis de metais de transição na polpa. Os autores 

reportam ainda que um estágio de peroxidação após o tratamento ácido, resultou num 

ganho substancial de alvura e deslignificação. 

Chauveheid e Devenyns (1997) avaliaram uma estratégia para controlar o perfil 

de metais na polpa, empregando o estágio ácido em conjunto com um estágio de 

quelação. Esta nova estratégia é baseada na idéia de que nas condições que são 
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realizadas o estágio ácido, íons de cálcio e magnésio são removidos, juntamente com 

os íons de ferro, manganês e cobre. Para evitar a lixiviação dos íons cálcio e magnésio, 

os autores propõem uma etapa de neutralização logo após o estágio ácido, para que os 

mesmos sejam redepositados. A remoção seletiva dos metais de transição é então 

realizada por um estágio de quelação. 

No trabalho desenvolvido por Gellestedt e Al-Dajani (1997) foi estudada a 

branqueabilidade de várias polpas, obtidas por diferentes processos de cozimento. Os 

autores reportam que uma polpa soda, praticamente livre de AHex’s apresenta 

branqueabilidade inferior a uma polpa Kraft contento 25 mmol/kg de AHex’s. As 

condições severas utilizadas neste tipo de polpação, resultam em redução drástica do 

teor de AHexs. A explicação para esse fato é complexa e pode ser atribuída à formação 

e degradação dos AHex’s e também a dissolução das xilanas (Daniel e col 2002). 

 A Tabela 3 reporta diferentes tipos de polpação gerando polpas com kappas 

similares e diferentes teores de AHex’s. 
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 Tabela 3 – Teores de AHex e branqueabilidade de polpas fibras longas produzidas por 
diferentes processos de polpação e branqueadas pelo mesmo processo de 
branqueamento com dosagens de reagentes similares (GELLERSTEDT e AL-DAJANI, 
1997).  

Cozimento # kappa AHex mmol/kg Alvura,    %ISO OXE1/∆∆∆∆kappa 

Kraft Conv. 25,5 22,7 89,5 244 

Lo-Solids� 21,0 15,3 88,1 234 

Soda 25,0 0,5 89,1 272 

Soda-AQ 21,0 3,7 85,1 248 

Polissulfeto 24,2 4,6 88,9 254 

1OXE – equivalentes de oxidação 

 

 É importante ressaltar que essas polpas foram produzidas  por processos de 

cozimentos diferenciados tendo também alvuras iniciais diferentes. 

No entanto, as alvuras finais obtidas são bastante próximas com valores de 

OXE/∆Kappa equivalentes. Uma explicação para este fato pode estar associada às 

estruturas oxidáveis (denominadas “falsas ligninas”) que compõem o número kappa e 

que diferem em composição para fibra longa e fibra curta. Os AHex’s são considerados 

parte deste grupo de compostos e contribuem grandemente para o aumento do número 

kappa em polpas de fibra curta.  

Buchert e col (1997) reportam que os AHex’s, através de sua estrutura contendo 

uma dupla ligação, possuem um efeito significativo sobre a reversão de alvura de 

polpas Kraft. 

Avaliando a reversão de alvura em polpas de bétula, Buchert e col (1996) 

reportam que polpas tratadas com ozônio e dióxido de cloro, apresentam menores 

níveis de grupos carboxílicos e são mais estáveis. Os autores explicam que a redução 
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nos níveis de grupos carboxílicos foi devido à degradação dos AHex’s pelo ozônio e 

dióxido de cloro. Na Tabela 4 encontram-se os resultados obtidos. 

 

Tabela 4 – Efeito de diferentes reagentes sobre a reversão de alvura (BUCHERT e col. 
1996) 

Tratamento Alvura, 

%ISO 

Grupos COOH, mmol/kg NCP1 

O 51,4 136 33,5 

OQP 76,6 139 33,6 

ODE 69,5 124 29,0 

OAZE 66,6 103 15,2 

1NCP- número de cor posterior 
 

2.5.8 Experiências industriais reportando impactos da presença e remoção 

dos AHex’s no processo e no produto final 

Uma das utilizações do estágio ácido em escala industrial, foi realizada na 

Finlândia, na fábrica Wisaforest, do grupo UPM-Kymmene, conforme descrito por Siltala 

e col (1998). O estágio ácido foi utilizado na produção de polpa TCF, por meio da 

seqüência AO(ZQ)(OP)(ZQ)(PO). A redução de número kappa no estágio ácido foi de 

3,5 pontos em média, correspondendo à remoção de 70% dos AHex’s. Os autores 

reportam uma redução de 20% na carga de peróxido, atingindo ainda uma maior alvura 

final. Uma redução 63% no teor de oxalato de cálcio no efluente foi também observada. 

No entanto, mesmo antes da implementação do estágio ácido, a fábrica não observava 

qualquer incidência de incrustações à base de oxalato de cálcio. 

O impacto da utilização do estágio ácido sobre a qualidade da polpa branqueada 

foi reportada por Vuorinen e col., 1996, onde os autores reportam que houve uma 
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redução da flexibilidade das fibras, mas sem qualquer efeito na resistência das ligações 

entre as mesmas. Enquanto que Siltala e col. (1998) reportam que um estágio ácido 

industrial produziu uma polpa branqueada com um índice de rasgo 6% menor do que o 

processo referência, quando comparado a 50 N.m/g de índice de tração. Os autores 

reportam que esta diferença se deve à hidrólise de uma fração dos carboidratos. 

Siltala e Winberg (1999) reportam que o  filtrado do estágio ácido industrial da 

Wisaforest, é parcialmente utilizado para diluir a polpa na saída da prensa lavadora 

após a pré-O2, sendo o excesso enviado para o sistema de tratamento de efluente. 

Segundo os autores, o baixo peso molecular dos compostos orgânicos desse filtrado, 

facilita o seu tratamento, com significativa redução na DQO. 

Olavi e col., (1999), reportando outras experiências industriais com o estágio 

ácido, mostram uma fábrica na Finlândia, que reduziu 2,5 unidades no número kappa 

com a utilização do estágio ácido, com uma redução de 24,8 mmol/kg de AHex’s. Neste 

caso industrial, cada unidade de número kappa corresponde à 10 mmol de AHex, 

perfeitamente coerente com os resultados reportados por Vuorinen e col. (1996). 

 Ratnieks e col. (2000) reportam uma experiência industrial brasileira, da 

implementação do estágio ácido numa seqüência de branqueamento de polpa Kraft de 

eucalipto. O estágio ácido ficou localizado após a pré-deslignificação com oxigênio, 

aproveitando uma torre de estocagem intermediária. Os autores reportam uma redução 

média de número kappa de 2,4 unidades, mas com uma variação de 1 a 4 unidades. 

Esta variação se deve à variação do nível da torre utilizada para o estágio ácido, a qual 

varia de acordo com a estratégia de produção e com o controle integrado de estoques 

entre departamentos. A seletividade foi reportada como sendo igual a 20 dm³/kg, a qual 

pode ser considerada alta, quando comparada com outros estágios de branqueamento. 
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Outras vantagens foram sentidas pela fábrica brasileira, tais como: (1) aumento de 10% 

na produção de polpa branqueada, (2) aumento de 10% na resistência à tração da 

celulose branqueada, refinada até 30ºSR, (3) queda na reversão de alvura, de 0,35 

para 0,25 no número de cor posterior, e (4) redução na intensidade de formação de 

incrustações, através da maior remoção de cálcio do sistema. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. MATERIAL 

O G031H é um clone híbrido E. grandis x E. urophylla da Votorantim Celulose 

e Papel. Este material apresenta um ótimo comportamento no viveiro, destacando-

se o enraizamento (70% ou mais por macroestaquia). No campo, destaca-se pela 

resistência ao fungo Puccina psiidi, causador da ferrugem, a mais importante doença 

de campo nas regiões do Vale do Paraíba e Capão Bonito. Além disso, apresenta 

também um excelente volume de madeira por área plantada, com IMA (incremento 

médio anual) variando de 45 a 55 m3/ha.ano no Vale do Paraíba, 45 a 60 m3/ha.ano 

na região de Capão Bonito e 40 a 50 m3/ha.ano em Luis Antônio também no estado 

de São Paulo. A Tabela 5 relata os dados silviculturais do material. 

 

Tabela 5. Dados de silvicultura do material. 
Parâmetros Clone G 031 H 

Idade 6,4 anos 

IMA (6,5 anos), m³/ha/ano 48.6 

Espaçamento 3.0m x 3.0m 

Altitude 630m 

Precipitação média anual* 1338 

Temperatura média anual* 23,1° 

*Valores médios ao longo de 10 anos. 

 Fonte: Posto Meteorológico Cara Preta, Luiz Antonio - SP 

 

3.2. AMOSTRAGEM 

Deste material, foram amostradas 10 árvores apresentando diâmetro médio 

do povoamento de 59,0 cm com base em inventário. De cada árvore foram retirados 

toretes de 50cm de comprimento nas posições correspondentes à base, 25%, 50%, 
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75% e 100% da altura comercial do tronco (diâmetro mínimo 8cm). Os toretes de 

madeira foram transformados em cavacos utilizando-se um picador modelo Demuth. 

Após a homogeneização de cada árvore separadamente foram realizadas 

análises de densidade básica e teor de umidade das árvores numeradas de 1 até 

10. Com essa análise ficou demonstrado que não existiam diferenças significativas 

entre as árvores da mesma população para o parâmetro densidade básica 

considerando uma variação de teor de umidade de 3% entre as árvores avaliadas.  

Em seguida foram separados 5kg de madeira de cada árvore e misturadas 

perfazendo uma composta com o total de 50kg de madeira que foi fracionada em 

sacos de polietileno e armazenada para a realização deste trabalho.  

 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. Delineamento Experimental 

 Foi adotado delineamento experimental inteiramente casualizado em 

experimento fatorial. 

 As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do programa de análises 

estatísticas Minitab. 

 

3.3.2. Caracterização da madeira 

3.3.2.1. Classificação granulométrica 

A amostra de cavacos composta pelas 10 árvores de cada material foi 

classificada quanto ao tamanho e espessura.  

Foi utilizado um classificador elétrico com peneiras nas dimensões de furos 

de 5, 10, 16, 22 e 29mm para a classificação quanto ao tamanho (largura e 

comprimento).  
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Utilizando-se do mesmo equipamento elétrico os cavacos foram também 

classificados quanto à espessura em peneiras com as seguintes dimensões: 2, 4, 6, 

8, 10mm.  

Para realização dos cozimentos foram descartados os cavacos retidos na 

peneira de 29mm e os que ultrapassaram a peneira de 5, respectivamente os 

cavacos grandes ("oversizes") e finos, sendo as demais frações aceitas na 

classificação por tamanho.  

 

3.3.2.2. Densidade básica 

A densidade básica foi determinada pelo método do máximo teor de umidade, 

conforme metodologia descrita por Foelkel et al. (1975). 

 

3.3.2.3. Composição química 

O teor de extrativos totais, o teor de lignina e o teor de holocelulose foram 

obtidos através da metodologia utilizada nos laboratórios de Química, Celulose e 

Energia (LQCE) do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP. A 

serragem dos cavacos de madeira foi obtida em moinho de laboratório, e 

posteriormente classificada em um conjunto de peneira de 40 e 60 mesh. As 

análises foram realizadas em triplicata. 

 

3.3.2.4. Carboidratos 

 Amostras de 0,3 g de serragem livre de extrativos foram pesadas e 

transferidas para tubos de ensaio e tratadas com 3 mL de H2SO4 72% a 30oC por 1 

h. Após esse período foram adicionados 79 mL de água destilada. As amostras 

foram transferidas quantitativamente para erlenmeyer de 250 mL. Para a completa 

hidrólise dos oligômeros restantes, os frascos foram autoclavados a 1,25 bar, 125°C 
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por 1 h. Após a descompressão da autoclave, os frascos foram retirados e resfriados 

à temperatura ambiente, sendo a mistura reacional filtrada em cadinho de 

porosidade 3 (previamente pesado) e lavada com água destilada. O hidrolisado foi 

transferido para balão volumétrico de 100 mL o qual foi posteriormente completado 

com água destilada. 

O filtrado foi analisado por cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC), 

utilizando-se uma coluna Bio Rad Aminex HPX 87H (4.8x300 mm) aquecida a 65°C. 

A amostra foi diluída com água destilada, mantendo-se o fluxo de água e filtrado de 

0.6 ml/min. As concentrações dos açúcares (glucanas, xilanas, arabinanas e ácido 

glucorônico) foram determinadas pelo método do padrão externo, utilizando-se 

padrões analíticos comerciais. Para detecção dos monossacarídeos utilizou-se um 

detector de refração diferencial e a integração dos picos foi determinada por um 

programa de computador (LC 10 – SHIMADZU). 

 

3.3.3. Cozimentos tipo Kraft 

 Os cozimentos foram realizados em um digestor do tipo MK, com circulação 

forçada e dois reatores individuais de 6,7L cada. 

 As polpações Kraft foram efetuadas empregando-se de três níveis de álcali 

ativo, dois níveis de sulfidez e três níveis de temperatura, visando avaliar o efeito 

destas variáveis nas características e propriedades da polpa não-branqueada, no 

licor residual e principalmente no teor de ácidos hexenurônicos gerados na polpa. 

Sendo assim, a polpação Kraft foi realizada em 36 amostras compostas de cavacos 

(3 níveis de álcali ativo x 2 níveis de sulfidez x 3 níveis de temperatura x 2 repetições 

da polpação), conforme condições expressas na Tabela 6. 
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Tabela 6. Condições dos cozimentos: quantidade de cavacos, relação licor madeira, 
carga alcalina, sulfidez e temperatura. 

Parâmetros Condições 

Quantidade de cavacos 800g 

Tempo até temperatura máxima (min) 60 

Tempo a temperatura máxima (min) 120 

Relação licor madeira 4:1 

Álcali ativo (%, como Na2O) 14, 17 e 19 

Sulfidez (%) 20 e 30 

T (°C) 150, 160 e 170 

 

3.3.4. Análises das polpas celulósicas 

3.3.4.1. Determinação do rendimento 

O rendimento bruto das polpas obtidas foi determinado pela diferença entre a 

massa dos cavacos antes da polpação com a massa de polpa obtida após o término 

da polpação, conforme equação 3. 

 
        Rt = m x 100     (equação 3) 

                                 M 
 
onde: 
Rt = rendimento total (%); 
M = massa de cavacos(g) (base seca); 
m = massa de polpa obtida após o término da polpação (g) (base seca). 
 

Em seguida, por meio da depuração em depurador laboratorial com fenda 0,2 

mm, os rejeitos foram separados da polpa celulósica. Os rejeitos foram secos em 

estufa a 105 + 2 °C. A relação percentual entre a massa seca de rejeitos e a massa 

seca de madeira forneceu o teor de rejeitos. O rendimento das polpas depuradas foi 

determinado pela diferença entre o rendimento total e o teor de rejeitos.  

O rendimento depurado foi calculado pela equação 4: 

Rd = Rb - tr      (equação 4) 
 
onde: 
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Rd = rendimento depurado (%); 
Rb = rendimento bruto (%); 
tr = teor de rejeito após depuração (%) (base seca); 
 

3.3.4.2. Determinação do Número Kappa 

O número kappa (medida da lignina residual na polpa) foi determinado pela 

oxidação por permanganato de potássio e titulação iodométrica com tiossulfato de 

sódio, seguindo-se metodologia padrão TAPPI 236 cm-85. O número kappa 

corrigido foi obtido após a quantificação dos ácidos hexenurônicos e utilizando-se do 

fator de conversão proposto por Li & Gellerstedt (1997), no qual 11,9 mmol de 

AHexs/kg de polpa corresponde a uma unidade de número kappa. 

 

3.3.4.3. Viscosidade 

A viscosidade da polpa foi determinada de acordo com a norma SCAN CM 

15:88. Com os valores de viscosidade e número kappa foi determinada a relação 

viscosidade/número kappa, que é denominada de seletividade. Polpas com 

conteúdo de lignina maiores que 4% foram pré-tratadas com clorito de sódio 

tamponado com solução de ácido acético/acetato de sódio. 

 

3.3.4.4. Ácidos hexenurônicos 

Os ácidos hexenurônicos foram determinados de acordo com metodologia 

desenvolvida por Chai et al. (2001). Os autores utilizaram cloreto de mercúrio como 

agente de hidrólise por causa da sua absortividade relativamente baixa na faixa do 

UV. Assim, a concentração dos produtos hidrolisados dos ácidos hexenurônicos 

pode ser facilmente medida. Os autores compararam os espectros de absorção no 

UV da polpa marrom e da polpa totalmente branqueada previamente extraída com 

acetona e observaram que o efeito da lignina lixiviada e/ou outros compostos que 
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poderiam interferir no espectro de UV foram negligenciáveis. Foi também observado 

que em 260 nm a Lei de Beer foi obedecida, ficando estabelecido que: 

 
CAHex = 0,235 x  A x V     (equação 5) 
          W 
 

onde: 

 CAHex = a concentração de ácidos hexenurônicos na polpa (µmol/g);  
A= medida de absorbância em 260 nm; 
V= volume em ml da solução hidrolisada; 
W= peso seco de polpa em gramas.  
 

A constante 0,235 é um fator de calibração obtido usando uma amostra de 

polpa padrão. Em princípio a equação 5 poderia ser utilizada apenas para polpas 

livres de lignina, mas, a mesma pode ser utilizada para a quantificação de AHex em 

polpas não branqueadas baseado no fenômeno da lixiviação da lignina, mais 

especificamente a presença de sais de cátions divalentes retarda fortemente a 

lixiviação da lignina. 

 Mesmo em posse dessas informações os autores desenvolveram um 

procedimento utilizando comprimentos de onda duplos (260 e 290nm) para melhorar 

a acuracidade do método para polpas não branqueadas. Assim, a concentração de 

ácidos hexenurônicos na polpa pode ser calculada a partir da equação (6): 

 

 CAHex= 0,287 x  (A260 – 1,2 A290) * V    (equação 6) 
                     W 

 

onde: 
0,287= fator de calibração obtido para o método de comprimento de onda duplo 
utilizando uma amostra de polpa padrão; 
A260= medida de absorbância em 260 nm; 
A290= medida de absorbância em 290 nm; 
V= volume em ml da solução hidrolisada; 
W= peso seco de polpa em gramas.  
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Essa equação não apenas retira a contribuição espectral da lignina lixiviada, 

mas também elimina erros de medida relativos ao espectro de referência no 

experimento de absorção. 

 

3.3.4.5. Determinação da Alvura 

A alvura das polpas foi determinada de acordo com a norma ISO 2469-1980. 

 

3.3.4.6. Carboidratos da polpa celulósica 

 Foram pesadas 0,3 g de polpa celulósica e o procedimento utilizado está 

descrito no item 3.2.2.4. 

 

3.3.4.7 Pentosanas 

O teor de pentosanas da polpa foi determinado pela norma TAPPI T223 cm 

84. 

 

3.3.5. Caracterização do licor preto residual 

3.3.5.1 Teor de sólidos 

 O teor de sólidos do licor preto em cada cozimento foi determinado pela 

norma TAPPI T650. 

3.3.5.2. Teor de matéria orgânica 

 Utilizando-se a norma TAPPI T625 cm-85 foi determinado o teor de matéria 

orgânica em cada licor preto produzido. 

3.3.5.3. Alcali ativo residual e pH 

No final do cozimento foi coletado o licor preto para medição dos valores de 

pH e álcali ativo residual, conforme metodologia descrita pela norma TAPPI T625 

cm-85. 
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3.3.5.4. Concentração de lignina no licor 

A concentração de lignina solúvel no licor foi determinada pela medida da 

absorbância em 205 nm de uma solução obtida pela diluição de mil vezes o licor 

com água destilada. 

O cálculo da concentração de lignina solúvel foi obtido pela equação 7 

utilizando uma absortividade molar de 105 g.L-1.cm-1 no comprimento de onda de 

205 nm reportada na literatura (FERRAZ e col., 2000). 

[Lig] = (Abs205 nm / a . b) . D  (equação 7) 
 
 
onde: 
[Lig] = concentração de lignina no hidrolisado (g.L-1); 
Abs280 nm = absorbância do hidrolisado a 280 nm; 
a = absortividade molar da lignina; 
b = caminho óptico (1 cm); 
D = fator de diluição; 
 

3.3.5.5. Espectroscopia na Região do Infravermelho 

 
  As amostras de licor foram secas em estufa a temperatura de 60 + 2°C. Em 

seguida foram maceradas e uma porção de 300mg de pó fino do licor foi colocada 

no acessório para ATR do equipamento. 

 Os espectros das amostras de licor foram registrados (64 scans com 

resolução de 4 cm-1) em um espectrofotômetro de infravermelho Thermo Nicolet 380 

FTIR utilizando-se a técnica de reflexão atenuada (ATR).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA MADEIRA 

 
4.1.1 Densidade básica 

 A densidade básica é uma propriedade física da madeira que permite 

determinar a massa de madeira anidra ou seca em estufa contida em unidade de 

volume verde ou saturada (Kollman, 1959). 

 Na indústria de celulose é feita uma relação entre a densidade básica da 

madeira e o rendimento do processo. O rendimento da polpação demonstra 

aumento da capacidade de produção com o uso de madeiras mais densas. No 

entanto, as árvores com madeiras mais densas apresentaram uma elevação no teor 

de lignina e uma diminuição no teor de hemiceluloses, em relação a madeiras de 

menores densidades, para o eucalipto de mesma espécie (VASCONCELOS e 

SILVA, 1985). 

 A densidade básica do material utilizado está na Tabela 7. Os resultados 

apresentados são valores médios de 5 repetições realizadas com o clone G-031 

após a mistura das 10 árvores.  

 

Tabela 7 – Valores médios de densidade básica dos cavacos do clone G-031, desvio 
padrão e coeficiente de variação. 

Amostra Densidade Básica Desvio padrão Coef. Variação 
 (g/cm³) (g/cm³) (%) 

Clone G-031 0,474 0,008 1,63 
 

 A análise apresentou um baixo coeficiente de variação (Tabela 7) e um valor 

de densidade básica médio de 0,474 g/cm³, apesar do alto ritmo de crescimento da 

floresta (IMA 58,6 m³/ha/ano) e das condições edafoclimáticas da região de Luis 

Antônio (SP), déficit hídrico e solos arenosos. 
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Souza e colaboradores (1979) relataram que para o gênero Eucalyptus, a 

densidade básica varia com a espécie, local de plantio, idade e taxa de crescimento. 

O fator material genético também exerce um grande efeito na variação da densidade 

básica da madeira.  

 

4.1.2 Composição Química 

Para qualquer tipo de produto final as propriedades de fibras branqueadas ou 

não, dependem da composição química e estrutural da matéria-prima madeira. Na 

tabela 8 está detalhada a composição química do material objeto de estudo deste 

trabalho.  

 
Tabela 8 – Valores médios de composição química da madeira do clone G-031, 
desvio padrão e coeficiente de variação. 
 Média, % Desvio padrão Coef. Variação,% 
Lignina insolúvel, % 26,20 0,11 0,40 
Lignina solúvel, % 2,20 0,03 1,37 
Lignina total, % 28,40 0,14 0,48 
Extrativos, % 2,85 0,09 3,28 
Grupos acetis, % 4,7 0,101 2,15 
Ácido glicourônico,% 0,6 0,02 3,06 
Carboidratos,%* 61,2   

Glucanas 45,8 0,221 0,48 
Xilanas 14,7 0,104 0,71 

Arabinanas 0,2 0,004 2,13 
* soma das glucanas, xilanas e arabinanas 

 

 
4.2 COZIMENTOS 

 As etapas de polpação Kraft foram realizadas a partir de planejamento fatorial 

com três variáveis (Álcali ativo, Sulfidez e Temperatura), sendo três níveis para álcali 

ativo (como Na2O) e temperatura e dois para sulfidez.  
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 O programa estatístico utilizado para delineamento fatorial experimental e 

análise dos dados, Minitab, não gera resultados de análises de efeitos para 

experimentos com fatores de níveis diferentes. 

As respostas investigadas contemplam rendimento bruto de polpa, 

rendimento depurado de polpa, teor de rejeitos, kappa, alvura e viscosidade. 

Nas tabelas 9, 10 e 11 estão compilados os resultados das análises relatadas 

acima relativos às polpações kraft realizadas a 150°C, 160°C e 170°C 

respectivamente. O desvio padrão das análises é dado por s e o coeficiente de 

variação por cv. As réplicas estão designadas como R1 e R2.  
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Tabela 9 – Parâmetros do processo de polpação à temperatura de 150°C. 
Sulfidez,% 20 30 

Tratamentos 1 2 3 4 5 6 
AA,% 14,0 17,0 19,0 14,0 17,0 19,0 

R1 65,76 54,83 52,15 60,80 55,08 52,29 
R2 60,44 53,96 52,02 61,25 54,42 52,05 

média 60,44 53,96 52,02 61,25 54,42 52,05 
s 3,76 0,62 0,09 0,32 0,47 0,17 

Rend. Bruto, % 

cv 6,22 1,14 0,18 0,52 0,86 0,33 
R1 24,07 53,59 51,92 26,44 54,46 51,94 
R2 22,33 53,12 51,88 21,61 53,92 51,53 

média 23,20 53,36 51,90 24,03 54,19 51,74 
s 1,23 0,33 0,03 3,42 0,38 0,29 

Rend. Depurado, % 

cv 5,30 0,62 0,05 14,22 0,70 0,56 
R1 41,69 1,24 0,23 34,36 0,62 0,35 
R2 38,11 0,84 0,14 39,64 0,50 0,53 

média 39,90 1,04 0,19 37,00 0,56 0,44 
s 2,53 0,28 0,06 3,73 0,08 0,13 

Teor de rejeitos, % 

cv 6,34 27,20 34,40 10,09 15,15 28,93 
R1 62,3 36,3 26,3 66,3 32,6 22,8 
R2 67,1 33,4 26,9 66,4 31,8 26,0 

média 64,7 34,9 26,6 66,4 32,2 24,4 
s 3,4 2,1 0,4 0,1 0,6 2,2 

Kappa 

cv 5,3 5,9 1,6 0,1 1,8 9,2 
R1 25,78 51,48 56,82 14,20 46,97 52,59 
R2 13,44 52,60 54,44 18,66 39,06 50,47 

média 19,61 52,04 55,63 16,43 43,02 51,53 
s 8,73 0,79 1,68 3,15 5,59 1,50 

AHex's, mmol/kg 

cv 44,50 1,52 3,03 19,19 13,00 2,91 
R1 23,23 31,64 36,40 23,58 31,50 38,83 
R2 23,37 33,27 36,20 22,01 32,03 34,33 

média 23,30 32,46 36,30 22,80 31,77 36,58 
s 0,10 1,15 0,14 1,11 0,37 3,18 

Alvura, %ISO 

cv 0,42 3,55 0,39 4,87 1,18 8,70 
R1 1107 1406 1274 1309 1403 1097 
R2 1222 1255 1297 1070 1397 1275 

média 1165 1331 1286 1190 1400 1186 
s 81,3 106,8 16,3 169,0 4,2 125,9 

Viscosidade, cm3/g 

cv 7,0 8,0 1,3 14,2 0,3 10,6 
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Tabela 10 – Parâmetros do processo de polpação à temperatura de 160°C. 
Sulfidez,% 20 30 

Tratamentos 7 8 9 10 11 12 
AA,% 14,0 17,0 19,0 14,0 17,0 19,0 

R1 60,69 50,64 50,64 57,79 51,87 50,41 
R2 57,94 52,56 53,96 56,50 52,38 50,98 

média 59,32 51,60 52,30 57,15 52,13 50,70 
s 1,94 1,36 2,35 0,91 0,36 0,40 

Rend. Bruto, % 

cv 3,28 2,63 4,49 1,60 0,69 0,80 
R1 41,63 50,45 48,88 36,05 51,47 50,38 
R2 47,00 52,26 45,24 40,03 52,10 50,95 

média 44,32 51,36 47,06 38,04 51,79 50,67 
s 3,80 1,28 2,57 2,81 0,45 0,40 

Rend. Depurado, % 

cv 8,57 2,49 5,47 7,40 0,86 0,80 
R1 19,06 0,19 0,03 21,74 0,40 0,03 
R2 10,94 0,30 0,02 16,47 0,28 0,03 

média 15,00 0,25 0,03 19,11 0,34 0,03 
s 5,74 0,08 0,01 3,73 0,08 0,00 

Teor de rejeitos, % 

cv 38,28 31,75 28,28 19,51 24,96 0,00 
R1 44,3 19,4 17,3 44,8 19,9 16,8 
R2 32,7 21,1 16,8 39,4 18,1 17,2 

média 38,5 20,2 17,1 42,1 19,0 17,0 
s 8,2 1,2 0,4 3,8 1,3 0,3 

Kappa 

cv 21,3 6,0 2,2 9,0 6,8 1,8 
R1 36,24 54,98 61,41 26,61 53,89 59,26 
R2 40,54 61,09 59,26 27,24 54,09 60,18 

média 38,4 58,0 60,3 26,9 54,0 59,7 
s 3,0 4,3 1,5 0,4 0,1 0,7 

AHex's, mmol/kg 

cv 7,9 7,4 2,5 1,7 0,3 1,1 
R1 24,70 34,10 39,90 22,50 33,60 38,10 
R2 30,00 34,60 39,00 21,10 36,00 36,20 

média 27,4 34,4 39,5 21,8 34,8 37,2 
s 3,7 0,4 0,6 1,0 1,7 1,3 

Alvura, %ISO 

cv 13,7 1,0 1,6 4,5 4,9 3,6 
R1 1301 1318 1046 1371 1161 1035 
R2 1373 1258 1071 1314 1250 1143 

média 1337,0 1288,0 1058,5 1342,5 1205,5 1089,0 
s 50,9 42,4 17,7 40,3 62,9 76,4 

Viscosidade, cm3/g 

cv 3,8 3,3 1,7 3,0 5,2 7,0 
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Tabela 11 – Parâmetros do processo de polpação à temperatura de 170°C. 
Sulfidez,% 20 30 

Tratamentos 13 14 15 16 17 18 
AA,% 14,0 17,0 19,0 14,0 17,0 19,0 

R1 53,54 49,63 50,01 54,31 50,30 49,53 
R2 54,74 49,06 49,99 52,88 49,26 49,12 

média 54,14 49,35 50,00 53,60 49,78 49,33 
s 0,85 0,40 0,01 1,01 0,74 0,29 

Rend. Bruto, % 

cv 1,57 0,82 0,03 1,89 1,48 0,59 
R1 48,82 49,46 49,61 47,41 49,93 49,51 
R2 50,33 49,00 49,72 46,28 49,04 49,09 

média 49,58 49,23 49,67 46,85 49,49 49,30 
s 1,07 0,33 0,08 0,80 0,63 0,30 

Rend. Depurado, % 

cv 2,15 0,66 0,16 1,71 1,27 0,60 
R1 4,72 0,17 0,38 6,90 0,37 0,02 
R2 4,41 0,06 0,29 6,60 0,22 0,03 

média 4,57 0,12 0,34 6,75 0,30 0,03 
s 0,22 0,08 0,06 0,21 0,11 0,01 

Teor de rejeitos, % 

cv 4,80 67,64 19,00 3,14 35,95 28,28 
R1 21,3 16,0 16,5 23,1 16,3 14,6 
R2 22,6 16,1 15,0 22,6 16,1 15,4 

média 22,0 16,0 15,7 22,9 16,2 15,0 
s 0,9 0,1 1,0 0,3 0,1 0,5 

Kappa 

cv 4,2 0,6 6,4 1,5 0,8 3,6 
R1 33,88 55,26 57,02 28,44 54,44 58,67 
R2 29,86 57,97 58,62 33,17 52,76 60,11 

média 31,9 56,6 57,8 30,8 53,6 59,4 
s 2,8 1,9 1,1 3,3 1,2 1,0 

AHex's, mmol/kg 

cv 8,9 3,4 2,0 10,9 2,2 1,7 
R1 24,60 36,30 36,10 21,30 34,20 38,50 
R2 24,50 35,10 36,70 27,30 35,00 36,10 

média 24,6 35,7 36,4 24,3 34,6 37,3 
s 0,1 0,8 0,4 4,2 0,6 1,7 

Alvura, %ISO 

cv 0,3 2,4 1,2 17,5 1,6 4,5 
R1 1294 1010 1231 1312 1146 982 
R2 1285 1037 949 1303 1020 1027 

média 1289,5 1023,5 1090,0 1307,5 1083,0 1004,5 
s 6,4 19,1 199,4 6,4 89,1 31,8 

Viscosidade, cm3/g 

cv 0,5 1,9 18,3 0,5 8,2 3,2 
 

4.2.1. Rendimento de polpação e teor de rejeitos 

O rendimento de polpa é um fator econômico decisivo, uma vez que o maior 

componente de custo na produção de celulose é a madeira. Além do maior consumo 
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específico de madeira devido ao menor rendimento do processo, ocorre a geração 

de maior teor de sólidos no licor, podendo resultar até na redução da produção 

devido a sobrecarga da caldeira de recuperação. 

O rendimento depurado é o resultado do rendimento bruto do cozimento 

subtraído o teor de rejeitos. Os rejeitos são constituídos basicamente de nós e/ou 

cascas da madeira, palitos (“shives”) ou até cavacos que não foram cozidos. 

 Na tabela 12 está mostrada a análise de variância e teste F para rendimento 

depurado das polpas obtidas. 

 
Tabela 12 – Análise de variância e teste F para o parâmetro rendimento depurado 

Fatores GL SQ QM F P 
Temperatura 2 247,46 123,73 43,360 0,000* 
Sulfidez 1 0,16 0,16 0,060 0,817 
Alcali Ativo 2 1323,95 661,97 232,000 0,000* 
Temperatura*Sulfidez 2 2,11 1,06 0,370 0,696 
Temperatura*Alcali Ativo 4 1190,79 297,70 104,330 0,000* 
Sulfidez*Alcali Ativo 2 15,92 7,96 2,790 0,088 
Temperatura*Sulfidez*Alcali Ativo 4 36,47 9,12 3,200 0,038* 
Erro 18 51,36 2,85   
Total 35 2868,22       

GL = grau de liberdade SQ = soma de quadrados QM = quadrado médio. 
Os valores de P seguidos de * mostram efeito significativo ao nível de 0,05 de significância.  
 

Ao avaliar estatisticamente os dados da Tabela 12, observam-se influências 

significativas para os fatores temperatura, álcali ativo, interação temperatura álcali 

ativo e ainda uma pequena interação temperatura, álcali ativo e sulfidez para o 

parâmetro rendimento depurado.  

O fator sulfidez não apresentou efeito significativo para o parâmetro 

rendimento depurado nos níveis avaliados. No entanto observa-se que há efeito 

significativo da interação entre os fatores temperatura, álcali ativo e sulfidez, ou seja, 

os mesmos apresentam um padrão de variação diferente para o parâmetro 
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rendimento depurado quando submetidos às dosagens de sulfidez. A Figura 20 

mostra graficamente essa variação. 
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    Figura 20 – Variação do álcali ativo e da temperatura nos resultados de 
rendimento depurado obtido nos cozimentos realizados. 
 

 Através da Figura 20 pode-se observar que a maior variação para rendimento 

depurado ocorre a 150°C, especialmente quando são utilizadas concentrações de 

álcali ativo mais baixas (14% AA), onde é gerado um alto teor de rejeitos. Este fato 

se deve a carga insuficiente do reagente, pois, não foi detectado residual do álcali 

aplicado após a polpação para nenhuma das temperaturas avaliadas (Tabelas 19, 

20 e 21). Para 160°C o comportamento da curva é basicamente o mesmo, apenas 

menos acentuado conforme se varia o AA. Pode se dizer que a 170°C, a variação 

obtida pela diferença da aplicação de AA foi compensada pelo aumento da 

temperatura, onde os resultados para rendimento depurado foram mais homogêneos 

independentemente da variação da carga de álcali ativo aplicada. Os resultados 
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obtidos vêm a confirmar relatos em trabalhos já publicados, que um aumento na 

temperatura do cozimento acelera as reações de polpação (SIXTA, 2006).  

 É comum a literatura relatar o fator H como um parâmetro de condição de 

cozimento, onde o mesmo é uma relação entre a temperatura e o tempo de 

cozimento. Como neste trabalho o tempo de cozimento foi fixo, 180 min, não serão 

feitas correlações com fator H apenas com temperatura. 

 De acordo com Axegaard e Wiken a deslignificação durante a polpação Kraft 

é dividida em três etapas: fase inicial, fase principal e fase residual. A deslignificação 

em cada uma destas fases está relacionada ao rompimento de ligações químicas 

entre as diferentes unidades estruturais presentes na lignina. É demonstrado 

extensivamente em estudos utilizando compostos modelo que a degradação da 

lignina na fase inicial é descrita pela clivagem das ligações alquil aril-éter (GIERER, 

1970). Por essa facilidade, a clivagem destas ligações dominam a fase inicial de 

deslignificação. Esta fase também é caracterizada por significante degradação das 

hemiceluloses e maior consumo de álcali. A fase principal da deslignificação está 

associada à quebra das ligações �-aril-éter entre unidades arilpropano não fenólicas, 

esta é a fase que determina a velocidade da reação e requer maior energia de 

ativação para ocorrer (GIERER e NOREN, 1980). Sixta (2006) relata que são 

necessários maiores estudos para entender as características físicas e químicas da 

fase residual da deslignificação, destacando que a concentração dos íons hidroxila 

[OH-] e hidrogenossulfeto [HS-] influenciam na taxa de deslignificação de diferentes 

formas e podem ser escritas genericamente conforme equação 8. 

kj = k’j *  [OH-] a,j [HS-] b,j            (equação 8)  
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Onde k’j representa a “verdadeira” constante para reação de primeira ordem para 

espécies de lignina diferentes j ou as fases de deslignificação j, a e b são as 

respectivas ordens de reação para [OH-] e [HS-]. 

 Chiang e colaboradores (1990), fixaram a carga de [HS-] em dois níveis 

constantes para avaliar diferentes concentrações de [OH-] em reações de 

deslignificação, demonstrando que na fase inicial da deslignificação na polpação 

kraft a ordem de reação é zero para os dois reagentes. Mas na fase principal da 

deslignificação (que requer maior energia de ativação) a influência dos íons hidroxila 

é maior que a dos íons hidrogenossulfeto. É comum encontrar artigos em literatura 

afirmando que a concentração dos íons hidrogenossulfeto não afeta a fase de 

deslignificação residual no processo de cozimento (Lindgren e Lindström, 1996; 

Teder e Olm,1981). 

 De acordo com Gustavsson e colaboradores (1997) a ausência de íons 

hidrogenossulfeto (fortes agentes nucleofílicos) em cozimentos com baixa 

concentração de [OH-] podem levar a formação de estruturas enol-éter estáveis em 

meio alcalino ou produtos condensados. As estruturas enol-éter ou produtos 

condensados consomem uma maior quantidade de reagentes de branqueamento 

para serem removidas. 

Apesar da influência das velocidades de reação para cada uma das etapas 

descritas acima, a concentração de reagentes químicos ativos no princípio do 

cozimento afeta a quantidade de lignina residual na polpa e principalmente o teor de 

rejeitos.  

A Tabela 13 mostra a análise de variância e o teste F para o parâmetro teor 

de rejeitos. 
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Tabela 13 – Análise de variância e teste F para o parâmetro teor de rejeitos. 
Variáveis GL SQ QM F P 
Temperatura 2 775,27 387,630 103,470 0,000* 
Sulfidez 1 1,09 1,090 0,290 0,596 
Álcali Ativo 2 3227,26 1613,630 430,710 0,000* 
Temperatura*Sulfidez 2 9,46 4,730 1,260 0,307 
Temperatura*Alcali Ativo 4 1443,12 360,780 96,300 0,000* 
Sulfidez*Alcali Ativo 2 2,75 1,380 0,370 0,698 
Temperatura*Sulfidez*Álcali Ativo 4 17,16 4,290 1,140 0,367 
Erro 18 67,44 3,750   
Total 35 5543,55       

GL = grau de liberdade SQ = soma de quadrados QM = quadrado médio  
Os valores de P seguidos de * mostram efeito significativo ao nível de 0,05 de significância. 
 

Ao avaliar estatisticamente os dados da Tabela 13, observa-se influências 

significativas para os fatores temperatura, álcali ativo e também para a interação 

temperatura*álcali ativo para o parâmetro teor de rejeitos. 

 Na figura 21 observa-se que com 14% de álcali ativo foram gerados altos 

teores de rejeito independentemente da temperatura de cozimento utilizada. Quando 

o álcali ativo foi aumentado para 17% observou-se uma queda brusca no teor de 

rejeitos gerados para 150°C, 160°C e 170°C. Como esperado, os menores níveis de 

rejeito foram gerados com alta carga de álcali ativo. 
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    Figura 21 – Variação do álcali ativo e da temperatura no teor de rejeitos obtidos 
nos cozimentos realizados. 
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É conhecido que uma baixa carga de álcali ativo no cozimento pode gerar um 

alto teor de rejeitos, que é extremamente prejudicial ao processo industrial de 

produção de celulose. Mas, como o objetivo maior deste trabalho é estudar o efeito 

das condições de cozimento na geração de AHex’s em escala laboratorial, fez-se 

necessária a realização de cozimentos com três diferentes níveis de álcali ativo. 

 

4.2.2. Número Kappa 

O número kappa é um parâmetro utilizado pela indústria para monitorar o teor 

de lignina residual em polpas e a influência deste sobre rendimento do processo e 

propriedades da polpa celulósica. Entretanto, as características da matéria-prima 

madeira como teor de lignina, teor de extrativos e densidade básica, bem como a 

espessura dos cavacos influenciam diretamente o parâmetro kappa da polpa.  

A carga alcalina aplicada e a temperatura são os principais parâmetros 

utilizados para controle do processo de polpação kraft com o objetivo de reduzir as 

variações nos teores de lignina de polpas celulósicas.  

 Na tabela 14 está mostrada a análise de variância e teste F para número 

kappa dos tratamentos realizados. 

 

Tabela 14 – Análise de variância e teste F para o parâmetro kappa. 
Variáveis GL SQ QM F P 
Temperatura 2 2671,1 1335,6 117,49 0,000* 
Sulfidez 1 0,51 0,51 0,05 0,834 
Alcali Ativo 2 5053,8 2526,9 222,29 0,000* 
Temperatura*Sulfidez 2 5,72 2,86 0,25 0,780 
Temperatura*Alcali Ativo 4 560,04 140,01 12,32 0,000* 
Sulfidez*Alcali Ativo 2 14,61 7,3 0,64 0,538 
Temperatura*Sulfidez*Alcali Ativo 4 7,57 1,89 0,17 0,953 
Erro 18 204,62 11,37   
Total 35 8518       
GL = grau de liberdade SQ = soma de quadrados QM = quadrado médio  
Os valores de P seguidos de * mostram efeito significativo ao nível de 0,05 de significância. 
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Na avaliação estatística dos dados da Tabela 14 observam-se influências 

significativas para os fatores temperatura, álcali ativo e na interação temperatura 

álcali ativo para o parâmetro kappa. A Figura 22 mostra graficamente essa variação.  

10

20

30

40

50

60

70

14,0 17,0 19,0
AA,%

N
° 

K
ap

pa

150°C 20%S 150°C 30%S 160°C 20%S 160°C 30%S 170°C 20%S 170°C 30%S

 

     Figura 22 – Variação do álcali ativo e da temperatura nos resultados de kappa 
das polpas obtidas nos cozimentos realizados. 

 

 Assim como o parâmetro rendimento depurado, o kappa também mostrou 

sofrer influência da temperatura, da carga de álcali ativo e da interação destas duas 

variáveis. 

 A Figura 22 mostra que os valores mais altos de número kappa são obtidos a 

150°C mesmo quando são usadas cargas mais elevadas de álcali. Observa-se que 

com a carga de AA de 14% os valores de kappa estão na faixa de 60. Pode-se 

atribuir esse fato ao cozimento não uniforme dos cavacos e/ou a ausência do 

reagente químico no licor e como conseqüência, chega-se ao alto teor de rejeitos 

nesses tratamentos. Para as temperaturas de 160°C e 170°C o comportamento das 

curvas é semelhante, com valores de kappa mais altos para cargas de álcali mais 

baixas. As cargas de sulfidez estudadas, 20 e 30%, não provocaram diferenças 

significativas nos resultados obtidos. 
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Como já foi dito anteriormente, a variável número kappa está relacionada ao 

teor de lignina residual da polpa após o cozimento. Tendo a celulose de eucalipto de 

mercado uma alta exigência com relação a valores de alvura no produto final 

acabado, a relação rendimento depurado/kappa é uma variável de controle do 

processo (Figura 23). 
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     Figura 23 – Relação rendimento depurado/kappa versus álcali ativo. 

 

Observa-se na Figura 23 um aumento significativo da relação 

rendimento/kappa à medida que se aumenta o álcali ativo no processo de polpação, 

o que está associado à redução do número kappa da polpa. Almeida (2003) 

ressaltou que a viabilidade prática de valores elevados dessa relação deve levar em 

conta também os impactos com relação à perda de rendimento.  

Um fator também importante na análise de custo benefício desta relação é a 

densidade básica da madeira. Quanto mais alta for a densidade básica da madeira, 

maior será a exigência em carga de álcali ativo e temperatura para a realização do 

cozimento com teor de rejeito mínimo.  
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4.2.3. Viscosidade 

A medida da viscosidade é utilizada para controle de qualidade da polpa tanto 

nas diferentes fases do processo de produção quanto no produto acabado. Essa 

medida é utilizada para estimar indiretamente o grau de polimerização e o nível de 

degradação dos carboidratos. 

A viscosidade de uma amostra de polpa isolada não permite inferir sobre as 

propriedades de resistência da mesma, pois a correlação entre viscosidade e 

resistência depende da matéria-prima utilizada e dos processos de polpação e 

branqueamento utilizados. Mas, de maneira geral, maior valor de viscosidade indica 

maior preservação dos carboidratos e, conseqüentemente, melhores propriedades 

de resistência, principalmente aquelas que dependem das ligações entre fibras 

(ALMEIDA, 2003).  

A Tabela 15 apresenta a análise de variância e teste F para o parâmetro 

viscosidade em função da carga alcalina aplicada, da temperatura e da sulfidez para 

o material estudado, bem como suas interações. 

Tabela 15 – Análise de variância e teste F para o parâmetro viscosidade. 
Variáveis GL SQ QM F P 
Temperatura 2 100337 50168 7,060 0,005* 
Sulfidez 1 393 393 0,060 0,817 
Alcali Ativo 2 145731 72865 10,250 0,001* 
Temperatura*Sulfidez 2 357 179 0,030 0,975 
Temperatura*Alcali Ativo 4 238674 59669 8,390 0,001* 
Sulfidez*Alcali Ativo 2 9068 4534 0,640 0,540 
Temperatura*Sulfidez*Alcali Ativo 4 24478 6120 0,860 0,506 
Erro 18 127977 7110   
Total 35 647016       

GL = grau de liberdade SQ = soma de quadrados QM = quadrado médio  
Os valores de P seguidos de * mostram efeito significativo ao nível de 0,05 de significância. 
 

Os resultados da Tabela 15 indicam que a temperatura e a dosagem de álcali 

representam efeito significativo sobre a viscosidade da polpa. Observa-se também, 
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que há efeito significativo da interação entre esses mesmos fatores. Assim, pode-se 

concluir que o nível de degradação dos carboidratos da polpa pode se intensificar 

ainda mais quando há elevação simultânea da temperatura e da dosagem de álcali. 

O alto teor de lignina presente na polpa pode levar a leituras errôneas dos 

valores de viscosidade. Durante a realização desta análise observou-se a formação 

de grumos de polpa que ao passar pelo capilar do viscosímetro alteraram o fluxo 

considerado normal, pela celulose dissolvida em etilenodiamino cúprica, resultando 

em valores de viscosidade não esperados de acordo com os tratamentos 

empregados durante o processo de cozimento. As polpas provenientes de condições 

menos drásticas apresentavam valores de viscosidades inferiores aos das polpas 

resultantes dos cozimentos realizados com altas temperaturas e cargas de álcali. 

Sendo assim, optou-se por fazer o tratamento químico, descrito no item 3.3.4.3, para 

retirada da lignina em todas as polpas, não só nas que apresentaram valores 

elevados de número kappa. Esse procedimento foi adotado para permitir a análise 

comparativa entre as diferentes polpas celulósicas obtidas neste trabalho.  

A Figura 24 mostra um comparativo para os valores de viscosidade das 

polpas obtidas pelos dois tratamentos e seus respectivos números kappa. Observa-

se que a maior variação entre os resultados obtidos pelos diferentes métodos se dá 

nas polpas que apresentaram valores de número kappa superiores a 26.  
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    Figura 24 – Efeito da lignina na viscosidade de polpas com diferentes graus de 
deslignificação. 
 

 

A relação viscosidade/kappa é utilizada para determinar a seletividade do 

processo de polpação (Figura 25). 
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Figura 25 – Relação viscosidade/kappa versus Álcali Ativo. 
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Um menor valor da relação viscosidade/kappa indica baixa viscosidade e/ou 

alto Kappa, que indicam degradação de celulose e/ou alto teor de lignina residual. 

Portanto, o desejável é um alto valor para esta relação, ou seja, alta viscosidade 

(cadeias preservadas) e baixo valor de Kappa. Na Figura 25 pode-se observar 

valores bastante baixos nessa relação para as temperaturas de 150°C e 160°C para 

ambos os valores de sulfidez, indicando baixa seletividade do processo. O AA 

aplicado de 14% foi insuficiente para completar o cozimento apresentando altos 

teores de rejeitos. Os tratamentos a 150°C, 17% e 19% de AA levaram a valores 

baixos de seletividade pois apresentaram os valores de número kappa bastante 

altos. Para 170°C, o aumento da carga alcalina mostra um aumento na seletividade 

do processo provavelmente causada pela menor degradação dos carboidratos e 

elevada remoção de lignina. 

 

4.2.4. Alvura 

A alvura é o valor numérico de reflectância de um espécime na porção azul do 

espectro (457 nm) quando comparado à reflectância no mesmo comprimento de 

onda do padrão de óxido de magnésio (COLODETTE, 2005). Como dito 

anteriormente, a alvura é um parâmetro de controle para celulose de mercado.  

Os valores de alvura da polpa após o cozimento são indicativos da 

quantidade de OXE/Kappa que será consumida no branqueamento, logo, quanto 

maior a alvura após o cozimento menor a quantidade de reagentes químicos 

necessária para alcançar a mesma alvura do produto final após o branqueamento 

(SJÖSTROM, 1998). 

Na tabela 16 é apresentada a análise de variância e teste F para o parâmetro 

alvura. 

 



 75 

Tabela 16 – Análise de variância e teste F para o parâmetro alvura. 
Variáveis GL SQ QM F P 
Temperatura 2 27,779 13,89 0,590 0,020* 
Sulfidez 1 7,471 7,471 0,470 0,130 
Álcali Ativo 2 1115,2 557,62 0,390 0,000* 
Temperatura*Sulfidez 2 8,553 4,2765 0,410 0,260 
Temperatura*Alcali Ativo 4 7,936 1,984 0,660 0,630 
Sulfidez*Alcali Ativo 2 4,636 2,318 0,770 0,470 
Temperatura*Sulfidez*Alcali Ativo 4 13,004 3,251 0,080 0,390 
Erro 18 54,435 3,024   
Total 35 1239       

GL = grau de liberdade SQ = soma de quadrados QM = quadrado médio. 
Os valores de P seguidos de * mostram efeito significativo ao nível de 0,05 de significância. 

 

Os resultados da Tabela 16 indicam que a temperatura e a dosagem de álcali 

influenciam significativamente a alvura da polpa. Observa-se também, que não há 

efeito significativo da interação entre os três fatores.  

A Figura 26 mostra a variação da alvura da polpa conforme é aumentada a 

carga de álcali ativo aplicada no cozimento. 
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    Figura 26 – Relação alvura versus Álcali Ativo. 
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Pelos resultados mostrados na Figura 26 podemos concluir que quanto maior 

a carga de álcali utilizada no cozimento, maior a alvura final da polpa obtida. 

Gustavsson e colaboradores (1999) associaram a branqueabilidade da polpa 

à quantidade de estruturas �-O-4 presentes na polpa marrom. Essa característica 

poderia ser ajustada pelas condições de cozimento através da manutenção de altas 

concentrações de OH- e HS- residuais no licor. 

A Figura 27 ilustra os valores de alvura e álcali residual de licor para todos os 

tratamentos. 
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Figura 27 – Relação alvura versus álcali residual no licor de cozimento. 
 

Pela Figura 27 observa-se uma relação positiva entre álcali residual no licor 

de cozimento e alvura da polpa. A presença de residual de álcali no licor foi 

observada nos tratamentos cujas polpas obtiveram maior índice de alvura, 

consoante com a literatura descrita anteriormente. No entanto, os tratamentos com 

temperatura de 170°C não apresentaram álcali residual nos licores e os valores 
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obtidos para alvura das polpas correspondentes estão nos mesmos patamares que 

os valores de alvura obtidos para as polpas que apresentaram álcali residual. 

 

4.3. ÁCIDOS HEXENURÔNICOS 

Em cozimentos alcalinos, a estrutura das hemiceluloses é extensivamente 

modificada, com a dissolução de seus polímeros, bem como com a degradação 

parcial dos seus grupos laterais. No caso das xilanas, esta degradação se dá, 

principalmente, devido à conversão dos grupos ácidos 4-O-metilglucurônicos para os 

grupos, também ácidos, hexenurônicos (AHex’s). No entanto, a presença de duplas 

ligações conjugadas na estrutura destes últimos causa impactos negativos na polpa 

no decorrer do processo de cozimento.  Na Tabela 17 estão relatados os resultados 

das análises de teor de AHex’s nas polpas obtidas. 

 

Tabela 17 – Parâmetros dos processos de polpação e resultados de AHex´s obtidos 
para cada tratamento 

AHex´s, mmol/kg 
Temperatura Sulfidez Álcali Ativo 

R1 R2 
média s cv 

19% 56,82 54,44 55,63 1,68 3,03 
17% 51,48 52,6 52,04 0,79 1,52 20% 
14% 25,78 13,44 19,61 8,73 44,50 
19% 52,59 50,47 51,53 1,50 2,91 
17% 46,97 39,06 43,02 5,59 13,00 

150°C 

30% 

14% 14,2 18,66 16,43 3,15 19,19 
19% 61,4 59,3 60,34 1,52 2,52 
17% 55,0 61,1 58,04 4,32 7,44 20% 

14% 36,2 40,5 38,39 3,04 7,92 
19% 59,3 60,2 59,72 0,65 1,09 
17% 53,9 54,1 53,99 0,14 0,26 

160°C 

30% 

14% 26,61 27,24 26,93 0,45 1,65 
19% 57,02 58,62 57,82 1,13 1,96 
17% 55,26 57,97 56,62 1,92 3,38 20% 
14% 33,88 29,86 31,87 2,84 8,92 
19% 58,67 60,11 59,39 1,02 1,71 
17% 54,44 52,76 53,60 1,19 2,22 

170°C 

30% 

14% 28,44 33,17 30,81 3,34 10,86 
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O desvio padrão das análises é dado por s e o coeficiente de variação por cv. 

As réplicas estão designadas como R1 e R2.  

Pelos resultados experimentais apresentados na tabela 17 observa-se que os 

parâmetros variados na polpação resultaram em polpas com diferentes teores de 

AHex’s. 

Na tabela 18 está relatada a análise de variância e teste F para os teores de 

AHex’s das polpas obtidas. 

 

Tabela 18 – Análise de Variância e teste F para o parâmetro ácido hexenurônico 
Variáveis GL SQ QM F P 
Temperatura 2 691,7 345,85 34,36 0,000* 
Sulfidez 1 136,81 136,81 13,59 0,002* 
Álcali Ativo 2 6303,4 3151,7 313,16 0,000* 
Temperatura*Sulfidez 2 40,84 20,42 2,03 0,160 
Temperatura*Alcali Ativo 4 96,94 24,23 2,41 0,087 
Sulfidez*Alcali Ativo 2 36,61 18,31 1,82 0,191 
Temperatura*Sulfidez*Alcali Ativo 4 55,92 13,98 1,39 0,277 
Erro 18 181,15 10,06   
Total 35 7543,4       

GL = grau de liberdade SQ = soma de quadrados QM = quadrado médio. 
Os valores de P seguidos de * mostram efeito significativo ao nível de 0,05 de significância. 
 

 

Através da avaliação estatística dos dados da Tabela 18 observam-se 

influências significativas para os fatores temperatura, álcali ativo e sulfidez para o 

parâmetro teor de AHex’s, fatores que apresentaram valores de P inferiores a 0,05. 

A análise de variância também nos permite concluir que não houve interação 

significativa entre nenhum dos três fatores avaliados.   
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Na Figura 28 é possível avaliar qualitativamente os efeitos de cada um dos 

fatores na geração de ácidos hexenurônicos. Analisando separadamente a 

temperatura observa-se que quando é aumentada de 150°C para 160°C tem se o 

aumento na geração dos ácidos hexenurônicos, quando a mesma é aumentada para 

170°C observa-se uma pequena redução no teor de AHex’s gerado. Para sulfidez, 

observa-se uma redução no teor de ácidos gerados quando a carga aplicada passa 

de 20% para 30%. Ao avaliar a carga de álcali observa-se um aumento no teor de 

AHex’s conforme a dosagem dos reagentes químicos é aumentada para os níveis 

avaliados. 

Figura 28 – Efeitos principais para os parâmetros avaliados na geração de ácidos 
hexenurônicos. 

 

A Figura 29 permite visualizar o comportamento da quantidade dos ácidos 

hexenurônicos gerados para as diferentes temperaturas e com as diferentes cargas 

de álcali ativo utilizadas. 
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    Figura 29 – Teor de ácidos hexenurônicos versus álcali ativo 
 
 Analisando os resultados apresentados na Figura 29 pode-se dizer que a 

150°C e 30% de sulfidez foram geradas as menores quantidades de AHex’s para 

todo o perfil de álcali empregado. Para a mesma temperatura, com sulfidez de 30% 

tem-se a redução do teor de ácidos hexenurônicos gerados. Na temperatura de 

160°C e com carga de 20% de sulfidez foram gerados os mais elevados teores de 

AHex’s para todos os níveis de álcali aplicados. As curvas para 160°C e 170°C, 

ambas com 30% de sulfidez, apresentaram um comportamento bastante semelhante 

para os níveis de álcali aplicados. 

 Dados da literatura relatam que o aumento da carga de álcali e da 

temperatura promovem o aumento destas reações gerando maior teor de ácidos 

hexenurônicos (Johansson e Samuelson, 1977), resultados consoantes aos os 

observados neste trabalho.  

 Embora entre alguns autores seja consenso que a formação e a 

degradação/dissolução dos AHex’s tenha forte dependência da carga alcalina e da 

temperatura, o estudo sobre a sulfidez tem levado a resultados contraditórios. 
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Gustavsson e Dajani (2000) afirmaram que um acréscimo na concentração inicial de 

[HS-] no cozimento de madeira de fibra longa aumenta o teor de AHex’s na polpa 

gerada. No entanto, Chai e col (2001) mostraram a inexistência de uma relação 

entre o teor de AHex’s e a sulfidez. 

 Daniel e colaboradores (2002), avaliando Eucalyptus Globulus, relataram que 

para a faixa de sulfidez entre 15%-28% o conteúdo de ácidos hexenurônicos 

apresenta uma tendência de aumento, mas, a partir deste valor mostra 

comportamento oposto com uma brusca queda em 37% de sulfidez. 

No presente trabalho utilizando madeira de Eucalyptus, observou-se que 

maior sulfidez gera um menor teor de ácidos hexenurônicos na polpa (Figura 30).  

15,00

25,00

35,00

45,00

55,00

65,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tratamentos

A
H

ex
, m

m
o

l/k
g 

p
o

lp
a

20% S 30%S

 
    Figura 30 – Variação do teor de ácidos hexenurônicos para os níveis de sulfidez 
avaliados. 
 
 

Vale ressaltar que neste trabalho a madeira utilizada foi de fibra curta. Este 

complexo comportamento pode ser explicado pela variação simultânea de OH- e HS- 

no princípio do cozimento e durante a polpação. 



 82 

4.3.1. Ácidos Hexenurônicos versus rendimento de polpação e teor de 

rejeitos 

 A principal reação de perda de rendimento observada durante a polpação 

alcalina é a clivagem direta das cadeias de celulose (hidrólise alcalina ou 

despolimerização terminal), mais acentuada a temperaturas superiores a 140°C. 

 Johansson e Samuelson (1977) demonstraram que as reações de 

despolimerização terminal (“peeling”) podem ser impedidas por um grupo terminal 

contendo um resíduo do ácido 4-O-metilglucorônico. Como esses grupos são mais 

estáveis, a reação de despolimerização ocorre apenas quando a temperatura de 

clivagem do substituinte é atingida.  O ácido hexenurônico formado tem uma maior 

estabilidade frente ao álcali prevenindo essas reações. 

 A Figura 31 mostra a correlação entre o teor de ácidos hexenurônicos 

gerados na polpa e o seu rendimento depurado.   

 

y = 1,2861x - 13,837
R2 = 0,6286

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

Rendimento Depurado, %

A
H

ex
, m

m
ol

/k
g 

po
lp

a

 

Figura 31 – Correlação entre teor de ácidos hexenurônicos e rendimento depurado 
de polpa. 
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Apesar da baixa correlação obtida, existe uma tendência indicando que 

maiores teores de ácidos hexenurônicos são gerados em polpas com rendimentos 

depurados mais elevados, como descrito na literatura acima citada. O fato de a 

correlação estar baixa pode estar relacionado com o alto teor de rejeitos gerados 

nos cozimentos realizados em condições menos agressivas (baixa carga de álcali). 

A Figura 32 mostra uma alta correlação entre o teor de AHex’s´s na polpa e o teor de 

rejeitos gerados nos respectivos cozimentos (conseqüência direta dos diferentes 

valores de AA empregados).  
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     Figura 32 – Correlação entre teor de ácidos hexenurônicos e teor de 
rejeitos gerados após o cozimento. 
 

 

4.3.2. Influência do teor de ácidos hexenurônicos no número kappa 

A determinação do número kappa é realizada a partir da reação da lignina 

com permanganato de potássio, o qual também reage com os ácidos hexenurônicos 

presentes na polpa celulósica, contribuindo dessa forma para um incremento artificial 

no valor do número kappa.  Gellerstedt e Li (1997) realizaram  estudos para polpa 
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Kraft de birch encontrando uma relação na qual uma unidade de número kappa 

corresponde a 11,6 mmol de AHex’s’s/kg de polpa.  

A Figura 33 apresenta os valores de kappa corrigido (reduzido do teor de 

AHex’s) e sem correção obtidos para as polpas avaliadas. 
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Figura 33 – Número Kappa corrigido e número kappa sem correção. 
 
 
 Na Figura 33, os tratamentos destacados não apresentaram altos teores de 

AHex´s logo, as diferenças entre os valores corrigidos e sem correção foram 

pequenas. Os mesmos correspondem às polpações com carga de álcali ativo de 

14%, nas quais praticamente todos os teores de rejeitos são superiores a 5%.  

Durante a realização dos cozimentos dos tratamentos relatados acima, 

observou-se que o processo de polpação dos cavacos não se deu de forma 

completa, em alguns casos, o centro dos cavacos não foi totalmente cozido. Sendo 

assim, pode-se dizer que as hemiceluloses não foram totalmente atingidas pelo licor 

de cozimento e as xilanas não sofreram ataques em suas cadeias laterais formando 

os ácidos hexenurônicos. Esses resultados estão de acordo com  Thompson e col. 

(1963) que afirmam que as reações de formação dos ácidos hexenurônicos a partir 
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das cadeias laterais das xilanas são promovidas pelo aumento da carga de álcali e 

da temperatura utilizados no cozimento 

 

4.3.3. Influência do teor de ácidos hexenurônicos na alvura 

Foi observada uma correlação entre os teores de ácidos hexenurônicos na 

polpa e os valores de alvura das mesmas (Figura 34). 
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Figura 34 – Ácidos Hexenurônicos versus alvura da polpa 
 
 

A cor em polpas kraft não branqueadas origina-se na absorção no visível de 

uma mistura complexa de estruturas insaturadas que são denominadas cromóforos 

ou leucocromóforos. A lignina na madeira in natura é transparente, mas apresenta 

absorção no UV. A cor da madeira é devida principalmente aos extrativos. Durante o 

cozimento, a estrutura da lignina é alterada, fazendo com que grupos que 

anteriormente não apresentavam cor na região do visível passem a ser ativos frente 

a esta radiação (COLODETTE, 2005). A maioria dos grupos cromóforos presentes 

na polpa são derivados de estruturas de lignina mas, podem também ser originados 

de estruturas insaturadas de polissacarídeos (FORSSKAHL e colaboradores 1976). 
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Os ácidos hexenurônicos são denominados grupos leucocromóforos, isso significa 

que os mesmos não apresentam cor mas, podem ser oxidados no meio reacional, 

tornando-se coloridos (COLODETTE, 2005). 

 

4.4.LICORES 

As análises realizadas nos licores resultantes dos cozimentos foram: pH, 

álcali residual, teor de sólidos, teor de matéria orgânica e inorgânica, poder calorífico 

do licor e a concentração de lignina. 

Nas tabelas 19, 20 e 21 estão compilados os resultados das análises 

relatadas acima relativos às polpações kraft realizadas a 150°C, 160°C e 170°C 

respectivamente. O desvio padrão das análises é dado por s e o coeficiente de 

variação por cv. As réplicas estão designadas como R1 e R2.  
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Tabela 19 - Resultados das análises de pH, álcali residual, teor de sólidos, matéria 
orgânica, matéria inorgânica, poder calorífico e concentração de lignina nos licores 
dos cozimentos realizados a 150°C 

Sulfidez,% 20 30 
Tratamentos 1 2 3 4 5 6 

AA,% 19,0 17,0 14,0 19,0 17,0 14,0 
R1 12,97 12,67 11,39 12,74 12,70 11,23 
R2 13,10 12,85 11,50 12,93 12,50 11,00 

média 13,04 12,76 11,45 12,84 12,60 11,12 
s 0,09 0,13 0,08 0,13 0,14 0,16 

pH 

cv 0,71 1,00 0,68 1,05 1,12 1,46 
R1 5,20 2,46 0,00 2,84 2,03 0,00 
R2 5,55 3,54 0,00 3,34 2,62 0,00 

média 5,38 3,00 0,00 3,09 2,33 0,00 
s 0,25 0,76 0,00 0,35 0,42 0,00 

Residual, g/L 

cv 4,60 25,46 0,00 11,44 17,94 0,00 
R1 14,59 13,93 11,60 14,54 13,92 11,41 
R2 14,55 13,93 11,45 14,31 13,88 11,64 

média 14,57 13,93 11,53 14,43 13,90 11,53 
s 0,03 0,00 0,11 0,16 0,03 0,16 

Teor de 
sólidos, % 

cv 0,19 0,00 0,92 1,13 0,20 1,41 
R1 61,0 61,0 63,2 60,4 60,0 61,9 
R2 59,5 60,8 62,9 58,4 60,3 62,5 

média 60,2 60,9 63,0 59,4 60,1 62,2 
s 1,1 0,2 0,2 1,5 0,2 0,4 

Teor de 
orgânicos, % 

cv 1,8 0,3 0,3 2,5 0,4 0,6 
R1 39,03 39,00 36,84 39,56 40,02 38,06 
R2 40,55 39,23 37,16 41,65 39,71 37,55 

média 39,79 39,12 37,00 40,61 39,87 37,81 
s 1,07 0,16 0,23 1,48 0,22 0,36 

Teor de 
inorgânicos, 

% 

cv 2,70 0,42 0,61 3,64 0,55 0,95 
R1 14,49 14,41 11,74 13,79 14,08 12,05 
R2 14,10 13,92 12,76 15,45 12,73 12,52 

média 14,30 14,17 12,25 14,62 13,41 12,29 
s 0,28 0,35 0,72 1,17 0,95 0,33 

Lignina, g/L 

cv 1,93 2,45 5,89 8,03 7,12 2,71 
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Tabela 20 - Resultados das análises de pH, álcali residual, teor de sólidos, matéria 
orgânica, matéria inorgânica, poder calorífico e concentração de lignina nos licores 
dos cozimentos realizados a 160°C. 

Sulfidez,% 20 30 

Tratamentos 7 8 9 10 11 12 
AA,% 19,0 17,0 14,0 19,0 17,0 14,0 

R1 12,70 11,90 11,30 12,10 11,42 10,70 
R2 13,20 11,90 11,60 12,30 11,37 10,78 

média 12,95 11,90 11,45 12,20 11,40 10,74 
s 0,35 0,00 0,21 0,14 0,04 0,06 

pH 

cv 2,73 0,00 1,85 1,16 0,31 0,53 
R1 2,67 0,12 0,00 1,49 1,00 0,00 
R2 4,96 0,17 0,07 1,34 1,51 0,00 

média 3,82 0,15 0,04 1,42 1,26 0,00 
s 1,62 0,04 0,05 0,11 0,36 0,00 

Residual, g/L 

cv 42,44 24,38 141,42 7,50 28,74 0,00 
R1 13,99 13,76 12,32 15,61 13,78 12,14 
R2 14,90 13,79 11,91 15,29 14,70 13,62 

média 14,45 13,78 12,12 15,45 14,24 12,88 
s 0,64 0,02 0,29 0,23 0,65 1,05 

Teor de 
sólidos, % 

cv 4,45 0,15 2,39 1,46 4,57 8,13 
R1 58,8 60,5 62,7 63,8 61,8 64,8 
R2 61,1 61,9 63,8 64,4 62,4 68,2 

média 59,9 61,2 63,3 64,1 62,1 66,5 
s 1,6 1,0 0,8 0,4 0,4 2,4 

Teor de 
orgânicos, % 

cv 2,7 1,6 1,3 0,6 0,7 3,6 
R1 41,19 39,50 37,26 36,20 38,21 35,19 
R2 38,94 38,10 36,16 35,60 37,61 31,85 

média 40,07 38,80 36,71 35,90 37,91 33,52 
s 1,59 0,99 0,78 0,42 0,42 2,36 

Teor de 
inorgânicos, % 

cv 3,97 2,55 2,12 1,18 1,12 7,05 
R1 14,85 14,55 13,24 15,31 15,01 13,30 
R2 15,47 14,16 11,79 15,29 15,02 14,00 

média 15,16 14,35 12,52 15,30 15,02 13,65 
s 0,44 0,28 1,03 0,01 0,01 0,49 

Lignina, g/L 

cv 2,89 1,92 8,19 0,09 0,05 3,63 
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Tabela 21 - Resultados das análises de pH, álcali residual, teor de sólidos, matéria 
orgânica, matéria inorgânica, poder calorífico e concentração de lignina nos licores 
dos cozimentos realizados a 170°C. 

Sulfidez,% 20 30 

Tratamentos 13 14 15 16 17 18 
AA,% 19,0 17,0 14,0 19,0 17,0 14,0 

R1 11,60 11,32 10,59 11,50 10,99 10,40 
R2 12,10 11,29 10,61 11,60 11,18 11,00 

média 11,85 11,31 10,60 11,55 11,09 10,70 
s 0,35 0,02 0,01 0,07 0,13 0,42 

pH 

cv 2,98 0,19 0,13 0,61 1,21 3,97 
R1 2,01 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 
R2 2,22 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 

média 2,12 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 
s 0,15 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 

Residual, g/L 

cv 7,02 0,00 0,00 46,26 0,00 0,00 
R1 15,25 14,06 12,75 14,60 12,52 12,25 
R2 14,34 16,01 12,60 15,65 14,18 13,48 

média 14,80 15,04 12,68 15,13 13,35 12,87 
s 0,64 1,38 0,11 0,74 1,17 0,87 

Teor de 
sólidos, % 

cv 4,35 9,17 0,84 4,91 8,79 6,76 
R1 62,3 64,8 64,8 62,1 63,1 63,8 
R2 62,2 66,7 66,4 60,8 62,1 65,1 

média 62,3 65,7 65,6 61,5 62,6 64,5 
s 0,1 1,3 1,1 0,9 0,7 0,9 

Teor de 
orgânicos, % 

cv 0,1 1,9 1,7 1,4 1,2 1,4 
R1 37,69 35,16 35,23 37,02 36,92 36,18 
R2 37,78 33,35 33,65 39,16 37,94 34,86 

média 37,74 34,26 34,44 38,09 37,43 35,52 
s 0,06 1,28 1,12 1,51 0,72 0,93 

Teor de 
inorgânicos, 

% 

cv 0,17 3,74 3,24 3,97 1,93 2,63 
R1 15,98 14,35 13,13 16,48 16,26 13,97 
R2 16,62 15,59 14,05 15,79 15,40 13,38 

média 16,30 14,97 13,59 16,14 15,83 13,68 
s 0,45 0,88 0,65 0,49 0,61 0,42 

Lignina, g/L 

cv 2,78 5,86 4,79 3,02 3,84 3,05 
 

Pela análise das tabelas acima pode-se observar que à medida que a carga 

alcalina é aumentada tem-se um incremento na quantidade de álcali residual 

presente no licor negro e conseqüentemente valores mais altos de pH. Apesar da 

veracidade dessa relação, os tratamentos com 14% de álcali ativo não apresentaram 



 90 

álcali residual independentemente da temperatura utilizada. Com exceção do 

tratamento 1, 150°C, 19% AA e 20% de sulfidez, todos os valores de álcali ativo 

residual obtidos foram inferiores a 5g/L. 

Outra consideração importante é que o pH final dos licores não deve ser 

inferior a 11, pois, isso pode comprometer a branqueabilidade da polpa devido à 

precipitação de lignina na mesma. Os tratamentos 12, 15 e 18, com 14% AA, 

apresentaram o pH final do licor na faixa de 10,65 sendo assim, susceptíveis à 

precipitação da lignina.  

Na tabela 22 está relatada a análise de variância e teste F para os teores de 

sólidos nos licores preto obtidos de cada cozimento realizado. 

 

Tabela 22 – Análise de variância e teste F para o parâmetro teor de sólidos. 
Variáveis GL SQ QM F P 
Temperatura 2 2,9257 1,4628 3,64 0,047* 
Sulfidez 1 0,0951 0,0951 0,24 0,633 
Alcali Ativo 2 40,728 20,3639 50,68 0,000* 
Temperatura*Sulfidez 2 2,0467 1,0234 2,55 0,106 
Temperatura*Alcali Ativo 4 1,2847 0,3212 0,8 0,541 
Sulfidez*Alcali Ativo 2 1,1958 0,5979 1,49 0,252 
Temperatura*Sulfidez*Alcali Ativo 4 1,4811 0,3703 0,92 0,473 
Erro 18 7,2325 0,4018     
Total 35 56,989       
GL = grau de liberdade SQ = soma de quadrados QM = quadrado médio  
Os valores de P seguidos de * mostram efeito significativo ao nível de 0,05 de significância. 

 

Através da avaliação estatística dos dados da Tabela 22 observam-se 

influências significativas para os fatores álcali ativo e temperatura sendo a primeira 

mais relevante para o parâmetro teor de sólidos no licor preto, fatores que 

apresentaram valores de P inferiores a 0,05. A análise de variância também nos 

permite concluir que não houve interação significativa entre nenhum dos fatores 

avaliados.   



 91 

Através da Figura 35 observa-se o aumento do teor de sólidos com a redução 

do número kappa. O efeito da temperatura é bastante visível a 150°C, sendo que a 

relação entre esses parâmetros é praticamente linear, fato que não ocorre com as 

temperaturas de 160 e 170°C. 
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Figura 35 – Relação entre teor de sólidos gerados no licor preto e número kappa das 
polpas obtidas. 

 

O aumento no teor de sólidos dissolvidos no licor se deve a maior carga de 

álcali ativo aplicada, resultando em uma maior intensidade de deslignificação e  

degradação dos carboidratos (Figura 36).  
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Figura 36 – Relação entre teor de sólidos gerados no licor preto e carga de álcali 
ativo utilizada no cozimento. 
 

A análise de variância e teste F para o teor de matéria orgânica e inorgânica 

nos licores obtidos em cada cozimento realizado encontram-se respectivamente nas 

Tabelas 23 e 24. 

 

Tabela 23 – Análise de variância e teste F para o parâmetro teor de matéria 
orgânica. 
Variáveis GL SQ QM F P 
Temperatura 2 49,422 24,7180 27,54 0,000* 
Sulfidez 1 0,0178 0,0178 0,02 0,890 
Alcali Ativo 2 62,612 31,3058 34,89 0,000* 
Temperatura*Sulfidez 2 36,901 18,4530 20,56 0,000* 
Temperatura*Alcali Ativo 4 10,187 2,5467 2,84 0,055 
Sulfidez*Alcali Ativo 2 3,8739 1,9369 2,16 0,144 
Temperatura*Sulfidez*Alcali Ativo 4 4,7278 1,1819 1,32 0,301 
Erro 18 16,15 0,8970 2,00   
Total 35 183,89       
GL = grau de liberdade SQ = soma de quadrados QM = quadrado médio  
Os valores de P seguidos de * mostram efeito significativo ao nível de 0,05 de significância. 
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Tabela 24 – Análise de variância e teste F para o parâmetro teor de matéria 
inorgânica. 
Variáveis GL SQ QM F P 
Temperatura 2 48,432 24,216 21,56 0,000* 
Sulfidez 1 0,178 0,178 0,16 0,695 
Alcali Ativo 2 52,433 26,216 23,34 0,000* 
Temperatura*Sulfidez 2 31,439 15,719 13,99 0,000* 
Temperatura*Alcali Ativo 4 7,777 1,944 1,73 0,187 
Sulfidez*Alcali Ativo 2 6,450 3,225 2,87 0,830 
Temperatura*Sulfidez*Alcali Ativo 4 3,497 0,874 0,78 0,554 
Erro 18 20,221 1,123     
Total 35 170,43       
GL = grau de liberdade SQ = soma de quadrados QM = quadrado médio 
Os valores de P seguidos de * mostram efeito significativo ao nível de 0,05 de significância. 

 

As variáveis temperatura e álcali ativo apresentaram influência significativa 

para o parâmetro teor de matéria orgânica e para matéria inorgânica. Apesar da 

sulfidez não exercer influência significativa nestas variáveis, a interação 

temperatura*sulfidez mostrou-se importante. Quanto maior a carga de álcali aplicada 

menor o teor de matéria orgânica gerada no licor preto. O mesmo comportamento é 

observado para a temperatura, maior temperatura leva a um menor teor de matéria 

orgânica no licor (Figura 37).  

Figura 37 – Relação entre teor de matéria orgânica gerada no licor preto e 
carga de álcali ativo utilizada no cozimento. 
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Foi também avaliada a concentração de lignina presente nos licores 

resultantes dos cozimentos. A Tabela 25 mostra os resultados para análise 

estatística deste parâmetro. 

 
Tabela 25 – Análise de variância e teste F para o parâmetro concentração de lignina 
no licor.   
Variáveis GL SQ QM F P 
Temperatura 2 15,11 7,5551 11,67 0,001* 
Sulfidez 1 1,2247 1,2247 1,89 0,186 
Alcali Ativo 2 28,532 14,2661 22,04 0,000* 
Temperatura*Sulfidez 2 1,9126 0,9563 1,48 0,255 
Temperatura*Alcali Ativo 4 2,8844 0,7211 1,11 0,381 
Sulfidez*Alcali Ativo 2 0,4088 0,2044 0,32 0,733 
Temperatura*Sulfidez*Alcali Ativo 4 3,8354 0,9588 1,48 0,249 
Erro 18 11,65 0,6472     
Total 35 65,559       
GL = grau de liberdade SQ = soma de quadrados QM = quadrado médio 
Os valores de P seguidos de * mostram efeito significativo ao nível de 0,05 de significância. 
 
 
 Nota-se que álcali ativo e temperatura exercem influência significativa na 

concentração de lignina presente no licor preto. 

 Foi relatado anteriormente nas Figuras 35 e 36 que o aumento da carga 

alcalina e da temperatura, levam a um maior teor de sólidos no licor devido à 

intensificação da deslignificação entre outros fatores. Na Figura 38 pode-se 

comprovar essa afirmação, observando que para maiores cargas de álcali e maiores 

níveis de temperatura têm-se maiores concentrações de lignina nos licores pretos 

resultantes dos cozimentos. 
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Figura 38 – Relação entre teor de matéria orgânica gerada no licor preto e carga de 
álcali ativo utilizada no cozimento. 
 

 

4.5.COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS POLPAS CELULÓSICAS 

A Tabela 39 reporta os valores de composição química das polpas celulósicas 

determinados por HPLC, conforme descrito no item 3.3.2.4. Os valores apresentados 

são médios de duas repetições. 
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Tabela 26. Composição química das polpas celulósicas determinadas por 
cromatografia e teores de pentosanas para os tratamentos avaliados. 

Trat.* Glucanas
% 

Xilanas
% 

Glucoronil
% 

Arabinanas
% 

Lig.Total*
% 

Balanço
% Pentosanas% 

1 63,49 14,90 1,96 0,05 12,09 92,49 16,42 
2 67,70 14,93 1,43 0,01 7,32 91,38 16,60 
3 68,63 15,40 1,32 0,06 6,84 92,25 17,25 
4 62,17 14,33 1,62 0,05 12,54 90,71 16,67 
5 67,22 14,92 1,47 0,01 7,14 90,75 17,53 
6 66,85 15,06 1,16 0,00 7,33 90,39 17,62 
7 66,43 14,30 1,79 0,00 7,15 89,67 16,43 
8 68,40 14,84 1,16 0,00 4,73 89,13 16,04 
9 70,42 15,50 1,60 0,05 5,51 93,07 16,38 
10 63,14 13,77 2,15 0,05 9,19 88,29 16,58 
11 68,12 14,92 1,69 0,00 5,58 90,32 16,59 
12 72,02 15,76 1,25 0,06 5,22 94,31 16,69 
13 69,60 15,04 2,00 0,06 8,73 95,42 16,31 
14 69,40 14,70 0,59 0,00 5,51 90,21 15,87 
15 66,85 15,06 1,16 0,00 7,33 90,39 16,54 
16 68,93 14,12 2,01 0,06 8,45 93,57 16,30 
17 70,98 14,51 0,93 0,00 4,54 90,97 15,69 
18 70,51 14,76 1,57 0,00 5,80 92,63 16,14 

Onde trat*. = tratamento e lig*=lignina 

 

Observa-se que somatória entre carboidratos e lignina, chamado balanço na 

Tabela 39, não apresentou valores bastante próximos a 100%. No entanto, oscilou 

entre 88 e 95%. Supõe-se que a oxidação dos polissacarídeos a monômeros, 

dímeros ou até trímeros, passíveis de quantificação pela metodologia empregada 

neste estudo via HPLC não foi completa, resultando valores menores que os 

esperados. Uma outra possibilidade é que a oxidação tenha sido extrema a ponto de 

degradar até mesmo os açúcares monoméricos. Para maximizar estes valores, 

aproximando-os de 100%, deve-se fazer a otimização do método buscando o ponto 

ótimo, hidrólise completa sem oxidação, para as polpas produzidas. 
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Através da análise estatística de variância dos tratamentos individuais 

(ANOVA) foi observado que para alguns dos componentes citados acima não houve 

diferença entre as respostas obtidas ao comparar as diferentes condições de 

cozimento empregadas em cada tratamento onde GL = grau de liberdade, SQ = 

soma de quadrados e QM = quadrado médio. Os valores de P seguidos de * 

mostram efeito significativo ao nível de 0,05 de significância. 

 Os teores de glucanas apresentaram diferenças significativas entre os 

resultados gerados pelos diferentes tratamentos (Tabela 40). 

 

Tabela 27 – ANOVA para teor de glucanas na polpa 
  GL SQ MQ F P 
Fator 17 252,89 14,88 5,73 0,000* 
Erro 18 46,75 2,60     
Total 35 299,64       

 

 Ao avaliar estatisticamente os dados da Tabela 28, observam-se influências 

significativas para os fatores temperatura e álcali ativo para o parâmetro glucanas. 

 

 Tabela 28 – Análise de variância e teste F para o parâmetro teor de glucanas na 
polpa 
Variáveis GL SQ MQ F P 
Temperatura 2 119,54 59,768 21,400 0,000* 
Sulfidez 1 6,283 6,283 2,250 0,151 
Alcali Ativo 2 135,22 67,61 24,200 0,000* 
Temperatura*Sulfidez 2 0,571 0,285 0,100 0,903 
Temperatura*Alcali Ativo 4 23,86 5,965 2,140 0,118 
Sulfidez*Alcali Ativo 2 6,373 3,187 1,140 0,342 
Temperatura*Sulfidez*Alcali Ativo 4 16,733 4,183 1,500 0,245 
Erro 18 50,282 2,793     
Total 35 358,86       
GL = grau de liberdade SQ = soma de quadrados QM = quadrado médio. 
Os valores de P seguidos de * mostram efeito significativo ao nível de 0,05 de significância 
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Na Figura 35 pode-se observar, assim como relatado na literatura, a 

tendência de os tratamentos mais agressivos, especialmente a altas temperaturas 

(170°C), apresentarem maiores teores de glucanas na polpa e menores valores de 

viscosidade indicando uma maior degradação dessa fração dos carboidratos.   
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Figura 39 – Viscosidade da polpa versus teor de glucanas. 

 

A Tabela 29 mostra diferenças significativas entre os resultados gerados 

pelos diferentes tratamentos para o parâmetro lignina total na polpa. 

 

Tabela 29 – Análise de variância para teor de lignina total na polpa 
  GL SQ MQ F P 
Fator 17 175,40 10,32 10,02 0,000* 
Erro 18 18,54 1,03     
Total 35 193,95       

 
 

Esse resultado era esperado, pois, os valores de número kappa nas polpas 

geradas variaram de 15 a 65 indicando diferentes graus de deslignificação nas 

mesmas. Sendo assim, na Tabela 30, estão mostrados quais os parâmetros que 



 99 

resultaram em influências significativas para os fatores avaliados, temperatura, álcali 

ativo e a interação temperatura álcali ativo. 

 
Tabela 30 – Análise de variância e teste F para o parâmetro teor de lignina total na 
polpa. 
Variáveis GL SQ MQ F P 
Temperatura 2 47,433 23,717 23,020 0,000* 
Sulfidez 1 0,038 0,038 0,040 0,850 
Alcali Ativo 2 106,58 53,29 51,730 0,000* 
Temperatura*Sulfidez 2 4,957 2,478 2,410 0,119 
Temperatura*Alcali Ativo 4 12,639 3,16 3,070 0,043* 
Sulfidez*Alcali Ativo 2 2,214 1,107 1,070 0,362 
Temperatura*Sulfidez*Alcali Ativo 4 1,544 0,386 0,370 0,824 
Erro 18 18,543 1,03     
Total 35 193,95       

GL = grau de liberdade SQ = soma de quadrados QM = quadrado médio. 
Os valores de P seguidos de * mostram efeito significativo ao nível de 0,05 de significância 

 

Esses resultados são consoantes com os apresentados na Tabela 14, onde é 

relatado que as influências estatísticas significativas para o número kappa das 

polpas obtidas são dados pelos fatores temperatura, álcali ativo e na interação 

temperatura álcali ativo. 

As Tabelas 31, 32, 33 e 34 apresentam a análise de variância para o teor de 

xilanas, glucoronil, arabinanas e pentosanas respectivamente. Não foram 

observadas diferenças estatísticas relevantes para esses parâmetros nos 

tratamentos realizados. 

 

Tabela 31 – Análise de variância para teor de xilanas na polpa 
  GL SQ MQ F P 
Fator 17 8,196 0,482 2,21 0,052 
Erro 18 3,922 0,218     
Total 35 12,118       
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Tabela 32 – Análise de variância para teor de glucoronil na polpa 
  GL SQ MQ F P 
Fator 17 5,915 0,348 1,11 0,410 
Erro 18 5,625 0,312     
Total 35 11,540       

 

Tabela 33 – Análise de variância para teor de arabinanas na polpa 
  GL SQ MQ F P 
Fator 17 0,0276 0,0016 0,74 0,733 
Erro 18 0,0396 0,0022     
Total 35 0,0671       

 

Tabela 34 – Análise de variância para teor de pentosanas na polpa 
  GL SQ MQ F P 
Fator 17 8,895 0,523 1,81 0,111 
Erro 18 5,211 0,289     
Total 35 14,106       

 

Através da Tabela 26 pode-se observar que os valores de pentosanas obtidos 

por colorimetria foram maiores que os valores das xilanas determinados via HPLC 

para todos os tratamentos. Mesmo havendo essa diferença de resultados devido às 

diferentes metodologias empregadas, não se observou variação estatística 

significativa entre os dados em nenhum dos casos. 

 

4.6.ANÁLISES DE INFRAVERMELHO 

 
A Figura 40 apresenta a sobreposição de todos os espectros de infravermelho 

dos licores de cozimento obtidos utilizando o ATR, destacando algumas de suas 

principais absorções: banda na região de 3400 cm-1 corresponde à absorção 

intensa típica dos grupos hidroxílicos (estiramento O-H); absorção em 2900 cm-1, 

devido ao estiramento da ligação C-H e a absorção em 1040 cm-1, devido ao 

estiramento de ligações C-O. 
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Marton and Sparks (1967) usaram o ATR para análise de polpas celulósicas. 

Neste método, os espectros obtidos foram normalizados usando 1310 cm-1 como 

padrão interno para carboidratos. O pico em 1510 cm-¹, associado à lignina, foi 

encontrado como sendo proporcional ao número Kappa de polpas com valores 

inferiores a 50 mas, a correlação não foi a mesma para polpas com Kappa superior a 

50. 

 

 
Figura 40 – Espectros de infravermelho dos licores de cozimento 

 

Na região de impressão digital dos espectros nota-se muitas vezes a 

sobreposição de picos. Além disso, a semelhança entre eles não permite uma 

avaliação direta das possíveis diferenças. Por esse motivo foi empregada a análise 

de regressão por mínimos quadrados parciais (PLS). 

Este método de regressão tem como objetivo encontrar uma relação entre a 

matriz (X) contendo os espectros das amostras de licor do conjunto de calibração e o 

vetor que armazena os respectivos teores de lignina e sua correlação com o teor de 

ácido hexenurônico na polpa (y), segundo a equação abaixo:  

y = Xb + e  
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Onde b é o vetor de regressão e e o vetor que representa os erros do modelo. O 

método PLS é especialmente indicado quando X contém variáveis correlacionadas, 

como no presente trabalho (dados de espectroscopia). 

Para análise foi escolhida a faixa espectral de 650 a 2360 cm-¹. A matriz Y 

apresentou dimensões de 36 X 886. No entanto, não foi estabelecida correlação 

entre os dados espectrais e os teores de lignina presentes nas amostras de licores 

nem utilizando a regressão PLS. Como os espectros dos licores são provenientes de 

amostras com teores próximos de lignina, optou-se por escolher os tratamentos 

realizados em condições mais drásticas no intuito de obter a correlação através dos 

valores de concentração extremos para o constituinte. Neste caso, foi montada uma 

matriz 6 X 886, utilizando os tratamentos a 170°C, 19% AA com 20 e 30% de 

sulfidez e os tratamentos a 150°C, 14% AA também com 20 e 30% de sulfidez 

(Figura 41), os valores de concentração de lignina foram relatados nas tabelas 19, 

20 e 21.   

 

 

 

 

 

 
Figura 41 -  Espectros selecionados para modelo PLS 

 

Número de onda, cm-¹ 
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O modelo estabelecido utilizou três variáveis latentes com coeficiente de 

regressão r ²= 0,857 para validação cruzada. 

 Esses resultados permitiram concluir que os espectros de IV dos licores 

contêm informações relacionadas ao teor de lignina. No entanto, a técnica não foi 

sensível o suficiente para revelar pequenas diferenças espectrais, nos licores com 

concentração de lignina variando entre 12 a 17%. 

 Nguyen e colaboradores (2004) descreveram um modelo usando PLS 

correlacionando dados espectrais entre 1650 -1200 cm-1 com número Kappa e teor 

de ácidos hexenurônicos em polpa kraft não branqueada. Os resultados foram 

positivos para a faixa de kappa utilizada, de 20 a 80 (teores de lignina variando de 3 

a 12 %), faixa esta mais ampla do que a utilizada neste trabalho. 

Muitos métodos utilizando infravermelho por transformada de Fourier têm sido 

desenvolvidos para determinar o teor de lignina residual ou o número Kappa de 

polpas químicas. No entanto, existem várias incertezas quanto à interpretação dos 

espectros de infravermelho da lignina devido a sua heterogeneidade estrutural, 

modificações introduzidas durante o cozimento ou ainda o procedimento utilizado 

para obtenção dos espectros (Hoang, Bhardwaj e Nguyen, 2004).  
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5. CONCLUSÕES 

 
O estudo do efeito de variáveis do processo sobre a composição química da 

polpa e do licor preto, bem como sobre a formação de ácidos hexenurônicos, na 

polpação Kraft industrial de Eucalyptus (clone híbrido E. grandis x E. urophylla) foi 

realizado através de um planejamento fatorial utilizando 3 níveis de álcali ativo (14, 

17 e 19%), 2 níveis de sulfidez (20 e 30%) e 3 níveis de temperatura (150, 160 e 

170oC).  As conclusões deste trabalho foram: 

• Maior sulfidez gera um menor teor de ácidos hexenurônicos na polpa 

independentemente da carga de álcali empregada; 

• A temperatura exerce forte influencia na geração destes ácidos e 

sendo que a 160°C foram geradas as maiores concentrações de ácidos 

hexenurônicos na polpa; 

• Conforme aumenta-se a carga de álcali ativo, têm se o aumento da 

quantidade de ácidos hexenurônicos gerados na polpa; 

• Existe uma correlação negativa entre a alvura da polpa e o teor de 

ácidos hexenurônicos da mesma; 

• Os ácidos hexenurônicos presentes na polpa celulósica contribuem 

para o aumento do número kappa; 

• O rendimento depurado da polpa foi influenciado pela temperatura, 

álcali ativo, interação temperatura álcali ativo e pela interação 

temperatura, álcali ativo e sulfidez, sendo que polpas com rendimentos 

depurados mais elevados gerarem maiores teores de ácidos 

hexenurônicos; 
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• Conforme aumenta-se a temperatura e a dosagem de álcali têm-se 

uma queda na viscosidade da polpa indicando uma maior degradação 

dos carboidratos da mesma; 

• O número kappa da polpa é reduzido quando aumenta-se a 

temperatura e/ou carga de álcali ativo; 

• A temperatura e a dosagem de álcali aumentam significativamente a 

alvura da polpa; 

• Foi observada uma relação positiva entre álcali residual no licor de 

cozimento e alvura da polpa; 

• A presença de residual de álcali no licor foi observada nos tratamentos 

cujas polpas obtiveram maior índice de alvura; 

• Quanto maior a carga de álcali utilizada no cozimento, maior a alvura 

final da polpa obtida; 

• Não foi possível a avaliação do teor de lignina no licor por 

infravermelho. 
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