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RESUMO 
 
O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento 
dos constituintes químicos da madeira de eucalipto 
nas diferentes fases do processo de polpação kraft Lo-
Solids®, simulando em laboratório as diferentes 
regiões deste digestor. Foram realizados cozimentos, 
em duplicata, com objetivo de obter número kappa 
16±0.5. Foram coletadas amostras de cavacos semi 
deslignificados, de polpa e de licor negro em cinco 
fases do processo. A deslignificação no cozimento 
Lo-Solids® (97%) ocorreu em cinco fases, uma vez 
que a fase de “Deslignificação Principal” foi 
constituída por três partes. Ao final do cozimento, foi 
observada redução de 14,2% no teor de celulose e as 
hemiceluloses apresentaram remoção de 53,9% dos 
seus constituintes. Na fase de impregnação foram 
removidas ligninas com maior proporção de unidades 
guaiacila e na fase de deslignificação principal a 
lignina removida foi progressivamente mais rica em 
unidades siringila. Na zona de impregnação houve 
uma rápida formação do ácido hexenurônico, mas na 
primeira metade da zona de cozimento superior o teor 
de ácido hexenurônico diminuiu e, em seguida, 
aumentou até o final. As análises do licor negro 
demonstraram que tanto o teor de sólidos quanto a 
concentração alcalina mantiveram-se relativamente 
uniformes ao longo do processo. Na etapa final do 
processo, apesar da baixa perda de rendimento (1%) e 
considerável redução do número kappa (5,5 
unidades), ocorreu grande queda na viscosidade da 
polpa (31,8 cP). 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this study was to evaluate the 
behavior of eucalyptus wood chemical components 
during Lo-Solids® kraft pulping. All cooks were 
carried out in duplicate to obtain a kappa number in 
the range of 16 ± 0.5. Semi delignified chips, pulp 
and cooking liquors were collected from five different 
zones of a laboratory Lo-Solids® digester.  Wood 
delignification (97%) occurred in five phases being 
the “bulk delignification” made up of three steps. At 
the end of the cook there was 14.2% reduction in 
cellulose content and 53.9% of the hemicelluloses 
were removed. During impregnation phase, lignin 
removed was comprised mainly by guaiacyl units and 
during bulk delignification it was progressively rich 

in syringyl units. There was a rapid formation of 
hexenurônico acids in the “Impregnation Zone” but 
its concentration decreased toward the middle of 
“Upper Cooking Zone” and from this point on it 
increased until the end of cook. Solids content and 
alkali concentration in cooking liquor were relatively 
constant during the whole cook. During the last phase 
of the cook, although there was a small yield loss 
(1%) and a considerable kappa reduction (5.5 units), a 
large drop in viscosity occurred (31.8 cP).  

 

INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos anos, várias modificações ocorreram na 
tecnologia do processo kraft, principalmente com o 
advento da deslignificação intensiva, desenvolvida 
pela necessidade de aumentar o nível de 
deslignificação  no processo de polpação, para reduzir 
o consumo de reagentes no branqueamento. Apesar 
dos desenvolvimentos iniciais terem proporcionado 
grandes avanços nos atuais processos de polpação, em 
algumas situações as deslignificações intensivas 
comprometiam o rendimento.  
Almeida (1999), citando diversos autores (Johansson 
et al., 1984; Kortelainen e Bachlund, 1988; Liang, 
1995), afirmou que, a um mesmo número kappa, a 
polpa produzida por processo modificado apresenta 
menor consumo de reagentes químicos no 
branqueamento que a polpa convencional. 
Completou, ainda, que essas polpas podem ser 
cozidas a número kappa mais baixos, mantendo ou 
melhorando a viscosidade e as características de 
resistência. Cozimentos com número kappa baixo 
reduzem a poluição na planta de branqueamento em 
razão da menor demanda de reagentes químicos nesta 
etapa. 
Mesmo em níveis ótimos para número kappa, as 
polpas kraft de folhosas podem apresentar variações 
significantes de rendimento, de branqueabilidade e de 
qualidade. Muitas dessas variações podem ser 
relacionadas com a variabilidade de qualidade das 
madeiras (Gomide et al., 2006), mas outras, 
certamente, estão relacionadas com as operações de 
polpação e com as condições de processo utilizadas. 
As condições de polpação afetam tanto a natureza 
química da lignina residual como a constituição da 
fração de carboidratos e o teor de ácidos 
hexenurônicos na polpa (Gomide et al., 2006). 
As empresas de celulose atualmente têm direcionado 
suas pesquisas para obter alternativas que propiciem 
aumento no rendimento do processo sem 
comprometer a branqueabilidade da polpa ou perda na 
qualidade do produto. Aumentos no rendimento do 
processo, além de conduzir a ganhos de 
produtividade, são importantes alternativas para 
diminuir o consumo específico de madeira e a 
quantidade de sólidos destinados às unidades de 
recuperação que, normalmente, constituem gargalos 
em grande número de fábricas no Brasil. 
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Apesar de haver vários trabalhos relativos a 
cozimentos modificados de eucalipto, são pouco 
freqüentes os trabalhos com dados completos sobre as 
fases de deslignificação, dissolução dos carboidratos 
e, principalmente, o comportamento dos ácidos 
hexenurônicos e as alterações ocorridas na estrutura 
da lignina durante o processo. O conhecimento das 
modificações da constituição química da madeira 
durante o cozimento pode possibilitar ao fabricante 
identificar problemas, propor melhorias e realizar 
adaptações em diferentes ritmos de produção ou 
seqüências de branqueamento. 
Uma maneira atrativa de buscar melhorias que 
proporcionem aumento no rendimento do processo e 
na qualidade do produto é um monitoramento 
criterioso das modificações químicas da madeira nas 
várias fases do cozimento. Segundo diversos autores 
(Britt, 1970; Achrén et al., 1998; McDonough, 1998; 
Almeida, 1999; Gomide et al., 2000), a maneira mais 
atrativa de aumentar o rendimento é a retenção das 
hemiceluloses. Além deste propósito, as 
hemiceluloses são importantes, pois proporcionam 
impacto positivo nas propriedades de resistência e nas 
interações químicas entre fibras e água.  
 
Processo Lo-Solids®: Princípios e objetivos 
 
Os atuais processos de polpação comerciais são 
baseados nos princípios de deslignificação seletiva 
(Irvine et al., 1994), que conduziram às diferentes 
configurações dos modernos digestores industriais. 
De acordo com Marcoccia et al. (1996a e 1996b), 
foram realizados criteriosos estudos em laboratório 
revelando que o teor de sólidos dissolvidos no licor de 
cozimento é de grande importância. Os constituintes 
da madeira (lignina, celulose, hemiceluloses e 
extrativos) transferidos para o licor de cozimento 
contribuem significativamente para decréscimo na 
viscosidade e resistência da polpa, aumento no 
consumo de licor branco, decréscimo na 
branqueabilidade da polpa, decréscimo na alvura da 
polpa marrom e decréscimo na alvura final da polpa 
branqueada. 
Melhorias no desempenho da polpação e na qualidade 
da polpa foram alcançadas pelo decréscimo do tempo 
de retenção dos sólidos dissolvidos no digestor e de 

sua concentração no licor de cozimento. Esta é a base 
para a polpação Lo-Solids (Marcoccia et al., 2000). 
De acordo com Marcoccia et al. (1996b), o objetivo 
primário do processo de polpação Lo-Solids é 
minimizar a quantidade e a concentração dos sólidos 
dissolvidos da madeira nos estágios principal e final 
de deslignificação. Como em outros tipos de 
processos kraft contínuos modernos, também é 
necessário garantir distribuição uniforme de 
temperatura e dos reagentes de cozimento, perfil de 
álcali constante ao longo do vaso de cozimento, 
concentração mínima de lignina dissolvida no final do 
cozimento, um mínimo de picos da temperatura de 
cozimento e manutenção de concentração suficiente 
de álcali na fase principal e residual de 
deslignificação. 
O princípio básico da polpação Lo-Solids envolve 
extrações múltiplas de licor residual. Reposição e 
diluição com licor branco pré-aquecido e licor de 
lavagem segue cada extração. A combinação de 
fluxos de reposição (licor branco + licor de lavagem) 
propicia baixas concentrações de sólidos dissolvidos. 
Além disso, os fluxos de reposição aumentam a 
relação licor/madeira que ajuda a diluir os 
subprodutos formados durante o cozimento, 
decrescendo, assim, as concentrações desses produtos 
nos estágios de deslignificação principal e residual 
(Marcoccia et al., 1996b). 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Materiais 
 
Para realização deste estudo foram utilizados cavacos 
industriais de Eucalyptus sp., coletados após a peneira 
de classificação de uma empresa de celulose e papel 
localizada no Estado de São Paulo, Brasil. Foi, 
também, utilizado licor branco industrial da mesma 
fábrica. 

 
Metodologia 
 
As análises realizadas e as metodologias aplicadas 
estão descritas no Quadro 1. 

                             Quadro 1 - Análises realizadas e respectivas metodologias. 
Análise Metodologia 

Classificação dos cavacos SCAN-CM 40:95 
Viscosidade da polpa TAPPI T230 om-94 
Número kappa TAPPI T236 cm-85 
Álcali residual no licor negro SCAN N33:94 
Teor de lignina solúvel Goldschimid (1971) 
Teor de lignina insolúvel Gomide e Demuner (1986) 
Teor de carboidratos  TAPPI T249 cm-00 
Teor de grupos acetila Solar et al. (1987) 
Ácidos urônicos Englyst e Cummings (1984) 
Ácidos hexenurônicos Vuorinem et al. (1996) 
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Extrativos em diclorometano TAPPI 204 cm-97 
Relação Siringil/Guaiacil Lin e Dence (1992) 

 
Simulação laboratorial do processo Lo-Solids 

Foram realizados cozimentos em duplicata com 
objetivo de obter número kappa 16±0,5. Durante os 
cozimentos foi monitorado o comportamento dos 
constituintes químicos da madeira durante diferentes 
etapas da polpação Lo-Solids, simulando-se as 
diferentes regiões do digestor conforme mostrado na 
Figura 1. As condições utilizadas no cozimento estão 

descritas no Quadro 2. As temperaturas nas zonas de 
cozimento e as cargas alcalinas aplicadas foram 
definidas em cozimentos preliminares para obtenção 
da concentração desejável de álcali residual no fim de 
cada zona. O álcali efetivo residual deveria 
permanecer dentro de faixas pré-estabelecidas pela 
Andritz Inc, fabricante do digestor Lo-Solids 

Quadro 2 - Condições de cozimento 

Parâmetros de polpação Impregnação Cozimento 
Superior 

Cozimento 
Inferior 

Tempo até temperatura (min.) 15 15 - 
Tempo à temperatura (min.) 30 60 120 
Temperatura (ºC) 110 155 156 
Carga alcalina total (AE,% base madeira) ----------------------17,5--------------------- 
Divisão alcalina (% AE total) 50 30 20 
Relação licor/madeira 3,5 3,5 3,5 
 
Coleta e preparo de amostras para análises  
 
A metodologia adotada no estudo para 
monitoramento do processo Lo-Solids foi à mesma 
adotada por Fantuzzi Neto (1997) e Almeida (1999), 
que consistiu em interromper os cozimentos em 
diferentes fases, para coleta de amostras de cavacos 
semideslignificados, de polpa e de licor negro 
residual. As amostras foram coletadas em cinco 
pontos do processo (Figura 1): 

• Ao final da Zona de Impregnação (FI), passados 
45 minutos de cozimento, 
• Na metade da Zona de Cozimento Superior 
(MCS), aos 90 minutos de cozimento, 
• No final da Zona de Cozimento Superior (FCS), 
aos 120 minutos de cozimento, 
• Na metade da Zona de Cozimento Inferior 
(MCI), aos 180 minutos de cozimento, 
• No final do cozimento (FC), após 240 minutos. 

Ao interromper o cozimento nos pontos de coleta, os 
licores negros foram drenados e acondicionados, 
preenchendo completamente frascos de polietileno, 
para análises posteriores. A polpa marrom, após 
lavagem, desfibramento e depuração foi desaguada 
em centrífuga a uma consistência de 30-35% e 
armazenada em saco de polietileno. A polpa foi 
pesada e foram retiradas amostras para determinação 
do teor de umidade para o cálculo de rendimento. 
As amostras obtidas nas etapas que continham frações 
de polpa e rejeitos foram secas ao ar e, após secagem, 
foram pesadas e determinados os teores de umidade 
para cálculo do rendimento. Em seguida, as amostras 
foram moídas em moinho do tipo ciclone (100 mesh). 
Para formar a composição da amostra de cada etapa 

do processo onde havia polpa e rejeito, foram 
misturadas as duas frações, após moagem, na 
proporção determinada pelo rendimento depurado e 
teor de rejeitos. A moagem a baixa granulometria foi 
realizada para possibilitar mistura uniforme das 
frações, evitando erros posteriores de amostragem 
para análises. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Comportamento da lignina  
 
Na Figura 2 está demonstrado o comportamento da 
lignina nas etapas do cozimento. Como pode ser 
observado, a deslignificação no cozimento Lo-Solids 

ocorreu em 4 fases. Uma fase inicial de 
deslignificação ocorreu na etapa de impregnação, com 
baixa remoção de lignina (9,2% do teor inicial), 
caracterizando a fase de “Deslignificação Inicial”. 
Nesta fase foram removidas, provavelmente, frações 
de lignina com baixo peso molecular e as que estavam 
mais acessíveis na parede das fibras. O 
comportamento da lignina nesta fase é de grande 
importância, pois pode influenciar o comportamento 
durante a fase principal e a quantidade de lignina 
residual (Teder e Olm, 1981, citados por Lindgren e 
Lindstrom, 1996). 
Nos primeiros 30 minutos da Zona de Cozimento 
Superior (155°C) ocorreu intensa deslignificação. 
Neste período ocorreu a maior taxa de deslignificação 
do processo (56,6%), sendo seguida por dois períodos 
de menor remoção, 9,5 e 18,9%, respectivamente. 
Essas três primeiras etapas das zonas de cozimento do 
digestor Lo-Solids (as duas etapas da Zona de 
Cozimento Superior e a primeira metade da Zona de 
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Cozimento Inferior) caracterizaram a fase de 
“Deslignificação Principal”. Diferentemente do 
relatado por outros autores, para madeira de eucalipto 
(Fantuzzi Neto, 1997 e Almeida, 1999), no cozimento 
Lo-Solids a fase de deslignificação principal foi 
formada por três fases, delimitadas pela inclinação da 
curva de remoção da lignina. A redução da taxa de 
deslignificação na segunda metade da zona de 
cozimento superior foi causada, provavelmente, pelo 
decréscimo da concentração alcalina nesta fase. Numa 
visão global, na zona de cozimento superior Lo-
Solids ocorreu remoção de 66,1% da lignina 
originalmente presente na madeira. 
Na etapa final de cozimento, ou seja, a segunda 
metade da Zona de Cozimento Inferior (156°C), a 
quantidade de lignina removida foi pequena (2,8%) 
comparada com o restante do processo, 
caracterizando este período como a fase de 
“Deslignificação Residual”. As estruturas da lignina 
desta fase se apresentam condensadas, com maior 
proporção de ligações carbono-carbono de difícil 
rompimento pela ação dos reagentes de polpação. 
Outra explicação relatada em literatura para a 
resistência da lignina nesta fase é a formação de 
complexos lignina-carboidrato, principalmente entre 
lignina e cadeias de xilana e suas ramificações, como 
ácido hexenurônico e 4-O-metilglucurônico. 
 
Número kappa 

 
A análise de número kappa foi realizada nas etapas 
onde houve individualização das fibras, isto é, a partir 
da metade da Zona de Cozimento Superior. Desde 
ponto e até o término do cozimento superior, o 
número kappa sofreu uma intensa redução de 29 
unidades. Na etapa seguinte, até a metade do 
cozimento inferior, a intensidade de deslignificação 
foi semelhante, com uma redução de 24,6 unidades no 
número kappa. A intensa queda do número kappa nas 
zonas inicias do cozimento foi resultado da grande 
remoção de lignina, compreendendo a fase de 
“Deslignificação Principal” do processo Lo-Solids. 
No período final do cozimento a redução do kappa foi 
menos intensa (5,5 unidades), atribuindo-se esta 
redução à fase de “Deslignificação Residual”. 
 
Relação siringila / guaiacila (S/G) 
 
Durante o cozimento Lo-Solids da madeira de 
Eucalyptus, a relação entre as estruturas siringila e 
guaiacila da lignina não demonstrou uma tendência 
bem definida (Figura 3).  
Na fase de impregnação do cozimento (fase de 
deslignificação inicial) foram removidas ligninas com 
maior proporção de unidades guaiacila, demonstrado 
pelo aumento da relação S/G ao final da etapa de 
impregnação. Resultado semelhante foi encontrado 
por Pinto et al. (2002) que demonstraram que na fase 
inicial do cozimento de madeiras de Eucalyptus 

globulus foi extraída lignina rica em unidades p-
hidroxifenila e guaiacila, com elevado grau de 
condensação e ligada a açúcares, predominantemente 
a unidade de xilose. Segundo os autores a justificativa 
para maior remoção destas unidades é que os 
reagentes de cozimento penetram e atuam, 
inicialmente, nas paredes dos vasos, bem como na 
lamela média das fibras que são zonas conhecidas por 
possuírem ligninas ricas em guaiacila. 
Posteriormente, o licor penetra na parede secundária 
das fibras, zona com lignina rica em unidade siringila. 
Esta explicação, entretanto, parece deficiente, uma 
vez que o licor de cozimento atinge a lamela média 
após difusão pela parede secundária. Outra 
explicação, mais plausível, é que seriam removidas no 
início do cozimento moléculas de lignina de baixo 
peso molecular e, talvez, mais ricas em unidades 
guaiacila. 
Na fase de deslignificação principal a lignina 
removida foi progressivamente mais rica em unidades 
siringila, fazendo com que a relação siringila/guaicila 
diminuísse. Resultado semelhante foi encontrado por 
Pinto et al. (2002). 
Devido à baixa concentração de lignina na polpa 
marrom no final do cozimento, não foi possível 
estabelecer a relação siringila/guaicila nesta amostra, 
por causa das dificuldades de extração da lignina na 
amostra e de detecção das estruturas pela 
cromatografia liquida de alto desempenho (HPLC). 
 
Comportamento dos carboidratos 
 
O comportamento dos carboidratos durante o 
cozimento está apresentado na Figura 4. 
Na Zona de Impregnação ocorreu intensa degradação 
das mananas (77,6%) e dos grupos acetila (87,4%). 
As galactanas foram removidas em menor proporção 
(26,7%), assim como as xilanas (7,6%) e glucanas 
(5,0%). Os carboidratos que apresentaram maior 
resistência nesta etapa foram as arabinanas, 
praticamente não sofrendo degradação.  
Depois de atingida a temperatura de cozimento 
(155°C) e alcançada a metade da Zona de Cozimento 
Superior, ocorreu remoção mais intensa das xilanas 
(17,4%), galactanas (36,9%), arabinanas (22,3%) e 
completa hidrólise dos grupos acetila. As mananas 
foram degradadas em menor intensidade (14,1%) 
nesta fase. As glucanas sofreram degradação um 
pouco mais severa (6,4%) que na impregnação, 
ocasionada pelo aumento da temperatura de 
cozimento.  
Na segunda metade da Zona de Cozimento Superior 
os carboidratos demonstraram maior estabilidade, 
tendo sido pouco degradados. Em relação a primeira 
metade desta zona, as galactanas foram as mais 
degradadas (7,4%) seguidas das arabinanas (3,4%). O 
teor de mananas ficou estável, demonstrando pequena 
redução (0,4%), assim como as glucanas (0,7%). As 
xilanas praticamente não foram removidas (0,1%) 
nesta fase. 
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Na primeira metade da Zona de Cozimento Inferior 
(156°C) houve um aumento na remoção das 
galactanas e arabinanas. As galactanas apresentaram a 
maior degradação (13,6%) nesta fase. As arabinanas 
(8,6%), glucanas (2,7%) e xilanas (2,1%) foram mais 
degradadas que na etapa anterior e as mananas foram 
pouco degradadas (0,9%).  
Durante a etapa final do cozimento, provavelmente 
devido à menor concentração de álcali, o teor de 
xilanas aumentou (1,7%), confirmando que ao final 
do cozimento uma fração destas hemiceluloses pode 
ser depositada no material fibroso. As galactanas 
(5,3%) e arabinanas (1,2%) demonstraram leve 
degradação e as glucanas (0,5%) foram bastante 
resistentes na etapa final de cozimento. 
Considerando uma relação 1:1 entre a glicose e a 
manose pertencentes às glucomananas, foram 
determinados os teores de celulose e de 
hemiceluloses. O teor de hemiceluloses foi 
contabilizado diferentemente em relação à madeira, 
pois na polpa foi somado o teor de ácidos 
hexenurônicos. 
Como pode ser visto na Figura 5, durante a 
impregnação houve intensa redução no teor de 
hemiceluloses (25,4%) e, em menor intensidade, de 
celulose (3,9%). A maior redução no teor de celulose 
(6,3%) aconteceu quando foi alcançada a metade da 
Zona de Cozimento Superior, quando 23,5% das 
hemiceluloses já haviam sido removidas. Na etapa 
final de cozimento a celulose foi pouco degrada 
(0,5%) e as hemiceluloses não apresentaram redução 
em seu teor, fato explicado pela precipitação de 
xilanas no decorrer desta etapa, compensando a 
degradação das outras hemiceluloses. Ao final do 
cozimento foi observada uma redução total de 14,2% 
no teor de celulose, demonstrando a resistência deste 
polissacarídeo às condições de cozimento, 
diferentemente das hemiceluloses que apresentaram 
uma remoção de 53,9% dos seus constituintes. 
 
Comportamento dos ácidos urônicos e 
hexenurônicos (AHex) 
 
A Figura 6 mostra o comportamento dos ácidos 
urônicos e hexenurônicos durante o cozimento Lo-
Solids.  
A maior parte dos ácidos urônicos é composta pelo 
ácido 4-O-metilglucurônico que podem ser convertido 
em ácidos hexenurônicos (AHex) no cozimento kraft. 
Portanto, a redução do teor dos ácidos urônicos pode 
ser explicada, em parte, por sua degradação e, em 
parte, por sua conversão em ácidos hexenurônicos.  
Diferentemente do que foi realizado com os outros 
componentes químicos da madeira, o monitoramento 
dos ácidos hexenurônicos não foi definido em função 
do seu teor na madeira, como referência de 100%, 
pois esta estrutura ácida é formada durante o 
cozimento. Para o monitoramento deste ácido foi 
considerado como referência o ponto onde ele 
apresentou maior concentração, ou seja, no final da 
zona de impregnação. Este artifício foi utilizado com 

intuito de demonstrar a verdadeira dinâmica destes 
ácidos durante o cozimento, considerando o 
rendimento nas diferentes zonas e não sua 
concentração absoluta na amostra.  
A formação mais intensa dos ácidos hexenurônicos 
ocorreu na Zona de Impregnação. Nesta fase houve 
uma redução de 16% no teor de ácidos urônicos. 
Entre o fim da Zona de Impregnação e a primeira 
metade da Zona de Cozimento Superior foi observada 
uma redução de 32% no teor de ácidos hexenurônicos 
e de 20% nos ácidos urônicos. De acordo com alguns 
autores (Al-Dajani, 2001, Pettersson et al., 2002, 
Dahlman, 2003), dois mecanismos afetam o 
decréscimo no teor dos ácidos hexenurônicos. Um 
dos mecanismos é a hidrólise alcalina e a eliminação 
destes grupamentos das cadeias de xilanas e o outro 
mecanismo é a dissolução juntamente com as xilanas. 
Para melhor compreensão do mecanismo que causou 
a diminuição do teor de ácidos hexenurônicos, foi 
calculada a quantidade desses ácidos para cada 100 
monômeros de xilose, como mostrado na Figura 7. 
Como pode ser observado na Figura 7, a maior 
relação de AHex/100 xiloses ocorreu no final da 
impregnação, semelhante ao relatado por Buchert et 
al. (1996) e Dahlman (2003). Em seguida, esta 
relação diminuiu, o que pode ser explicado pela 
eliminação destes grupamentos das cadeias de 
xilanas, sendo este o mecanismo predominante. Não é 
possível afirmar que este foi o único mecanismo, pois 
possivelmente parte desses ácidos foi também 
eliminada juntamente com as cadeias de xilanas. Os 
resultados deste estudo demonstram, entretanto, que a 
diminuição do teor de ácidos hexenurônicos na 
primeira metade da Zona de Cozimento Superior foi 
causada pela eliminação destes ácidos das cadeias de 
xilanas. Resultado semelhante foi encontrado por Al-
Dajani (2001) e Dahlman (2005) que demonstraram 
que a taxa de dissolução/degradação de ácidos 
hexenurônicos é maior que a de xilana, embora parte 
destes ácidos esteja ainda ligada às cadeias de xilanas 
dissolvidas no licor negro residual. 
A partir da segunda metade da Zona de Cozimento 
Superior, e até o final do cozimento, a taxa de 
formação de ácidos hexenurônicos aumentou, com 
acréscimo de 9,6% até o final do cozimento (Figura 
6), ocorrendo o mesmo com a relação AHex/100 
xiloses (Figura 7).  
O comportamento dos ácidos hexenurônicos durante 
o cozimento é complexo, pois é governado por 
processos dinâmicos de formação e de degradação, 
apresentando diferentes intensidades destes 
mecanismos nas várias zonas do digestor. Os 
processos de formação e degradação dos ácidos 
hexenurônicos dependem dos parâmetros da 
polpação, principalmente da concentração de álcali e 
da temperatura. 
Algumas indústrias têm sérias restrições quanto a 
altos teores de AHex na polpa marrom, devido a 
gargalos na produção de reagentes de branqueamento 
ou por possuir seqüências de branqueamento 
ineficientes nesta situação. Como demonstrado 
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anteriormente, no processo Lo-Solids o teor de 
AHex aumenta após atingir um mínimo no meio da 
Zona de Cozimento Superior.  Prolongamentos do 
tempo de cozimento, com objetivo de diminuir o 
número kappa, poderá resultar em polpas com maior 
concentração de ácidos hexenurônicos. Não seria, 
portanto, aconselhável esta prática nas indústrias que 
tenham restrições a teores mais elevados de ácidos 
hexenurônicos. Esta afirmativa é verdadeira dentro de 
limites de número kappa comercialmente utilizados 
para polpa branqueada de eucalipto, não sendo válida 
para cozimentos muito severos com números kappa 
muito baixos. Deve-se lembrar, também, que o tipo de 
madeira pode influenciar nesta tendência. 

 
Extrativos lipofílicos 

 

Os extrativos que podem ser extraídos em 
diclorometano (DCM) são denominados lipofílicos. O 
cozimento Lo-Solids demonstrou ser eficiente na 
lixiviação destes extrativos, que são potenciais 
formadores de depósitos denominados “pitch” (Silva 
et al., 2002), que podem prejudicar equipamentos e 
formar pintas na celulose branqueada, 
comprometendo sua qualidade. O comportamento 
destes extrativos está apresentado na Figura 8. Esses 
extrativos foram intensamente removidos dos cavacos 
até a metade da Zona de Cozimento Superior e, após 
este ponto, a fração residual destes compostos 
demonstrou ser resistente às condições de polpação.  
Análise global do processo de polpação Lo-Solids 
As médias dos resultados de cada uma das etapas do 
processo de polpação Lo-Solids estão detalhadas no 
Quadro 3. 

Quadro 3 - Resultados globais do cozimento Lo-Solids de eucalipto 
Fases do cozimento Análises e Resultados IMP* MCS* FCS* MCI* FC* 

Número kappa --- 75,4 46,5 21,9 16,5 
Número kappa por AHex* --- 3,5 3,8 4,4 4,8 
Número kappa corrigido --- 71,9 42,7 17,5 11,7 
Rendimento depurado (%) 0 32,5 51,4 56,1 55,3 
Teor de rejeitos (%) 89,6 34,2 13,4 0,2 0 
Rendimento total (%) 89,6 66,6 63,7 56,3 55,3 
Viscosidade (cP) --- --- 102,5 100,1 68,5 
Fator H 2 160 280 561 839 
* 11,6 mmol AHex/unidade de número kappa; IMP = Zona de Impregnação; MCS= Metade da Zona de Cozimento 
Superior; FCS = Final da Zona de Cozimento Superior; MCI = Metade da Zona de Cozimento Inferior; FC = Final 
do Cozimento. 
 
Rendimentos do processo Lo-Solids 

Até o final da etapa de impregnação, apesar de uma 
perda de aproximadamente 10% em peso de madeira, 
não foi observada nenhuma individualização das 
fibras, o que começou a ocorrer somente na metade 
da Zona de Cozimento Superior. A partir deste ponto, 
houve uma intensa redução do teor de rejeito e 
aumento do rendimento depurado. Na metade da 
Zona de Cozimento Inferior a quantidade de rejeito 
foi muito baixa, demonstrando uma eficiente etapa de 
impregnação da madeira. Uma impregnação eficiente 
resulta em distribuição uniforme dos reagentes de 
cozimento no interior dos cavacos, submetendo toda a 
madeira às reações de deslignificação, o que 
proporciona eficiente individualização das fibras e 
diminuição do teor de rejeitos. 
O rendimento no final do processo foi alto (55,3%), 
comparado com outros autores que simularam 
processos contínuos modificados, em escala 
laboratorial, utilizando madeira de eucalipto (Fantuzzi 
Neto, 1997; Almeida, 1999). 
Foi verificada uma queda de 10,4% no peso da 
madeira no final da zona de impregnação devido, 
principalmente, a dissolução de carboidratos nesta 
etapa, uma vez que nesta zona a remoção de lignina 
foi baixa. Os comportamentos da lignina e dos 

carboidratos estão demonstrados na Figura 11. 
Ocorreu uma perda mais acentuada (22,9%) na 
metade do Cozimento Superior, região em que 
ocorreu intensa dissolução de lignina, carboidratos e 
extrativos. Nas etapas seguintes o rendimento total 
diminuiu menos intensamente, tanto ao término do 
Cozimento Superior (2,9%) como na metade do 
Cozimento Inferior (7,4%). Nestas zonas do digestor 
os carboidratos foram pouco degradados (3,9%). Na 
última etapa do cozimento, nos 60 minutos finais, 
ocorreu apenas uma ligeira queda no rendimento total 
(1%), explicada por uma maior estabilidade dos 
carboidratos, resultando em baixa dissolução destes 
compostos nesta fase do cozimento (0,4%). Ao final 
do processo Lo-Solids, apenas  44,7% da madeira foi 
degradada, acarretando um baixo consumo específico 
de madeira (1,81 Ton madeira/Ton polpa a.s.).  
Viscosidade 

A viscosidade da polpa durante o processo foi 
analisada somente em 3 pontos, devido à dificuldade 
de solubilizar a amostra MCS em etilienodiamina 
cúprica, solvente utilizado para a realização da análise 
de acordo com a norma TAPPI T230 om-94. 
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Como mostrado na Figura 9, a viscosidade da polpa 
reduziu pouco na fase inicial da Zona de Cozimento 
Inferior (queda de 2,2 cP), demonstrando que as 
cadeias de carboidratos, principalmente de celulose, 
foram pouco fragmentadas nesta fase pela ação dos 
reagentes de cozimento. Nos 60 minutos finais do 
processo, na fase de “Deslignificação Residual”, 
ocorreu intensa fragmentação nas cadeias de celulose, 
demonstrado pela brusca redução de 31,8 cP na 
viscosidade. Por este motivo, esta zona de cozimento 
constituiu uma etapa crítica do processo, pois apesar 
da queda no rendimento ter sido baixa (1%), e ter 
ocorrido considerável redução do kappa (5,5 
unidades), a extensão do cozimento sacrificou a 
viscosidade. Para alcançar o nível de deslignificação 
estabelecido (kappa 16±0,5), mantendo um baixo 
álcali residual, foi necessário elevar a temperatura 
para 156°C na Zona de Cozimento Inferior, o que, 
embora não tenha prejudicado o rendimento, foi 
provavelmente a causa do decréscimo da viscosidade. 
Resultado semelhante foi demonstrado por Shin e 
Stromberg (2003) que realizaram simulações 
laboratoriais do processo Lo-Solids e demonstraram 
que aumento da temperatura de cozimento para um 
fator H constante, apesar de não afetar o rendimento 
do processo, acarreta efeito negativo na viscosidade 
da polpa. 
Analisando-se esses resultados, pode ser observado 
que decréscimo na concentração de álcali na zona de 
cozimento inferior conduz a ganhos no rendimento do 
processo. Entretanto, baixa concentração de álcali 
pode comprometer a taxa de deslignificação. De 
acordo com Axelsson et al. (2005), a lignina residual 
é dificilmente removida no cozimento sem severa 
degradação de celulose e hemiceluloses e, portanto, 
com perda de rendimento e, ou, da resistência da 
polpa. Resultado semelhante foi encontrado por 
Fantuzzi Neto (1997), que relatou uma severa perda 
de viscosidade na fase de deslignificação residual 
que, também, compreendeu os últimos 60 minutos de 
cozimento. 
Uma opção atrativa para minimizar esta perda na 
qualidade da polpa, embora uma viscosidade de 68,5 
cP seja considerada alta, seria finalizar o cozimento 
em kappa mais alto. Este ganho em viscosidade 
poderia tornar a etapa de branqueamento mais flexível 
e, com isso, propiciar uma polpa branqueada com 
qualidade mais alta. Por outro lado, uma extensão do 
cozimento objetivando um número kappa menor, 
além de um teor mais baixo de lignina na polpa 
marrom, afeta a natureza química da lignina residual, 
o teor de lignina lixiviável e os compostos lignina-
carboidrato, fatores estes que afetam a 
branqueabilidade da polpa e o consumo de reagentes 
no branqueamento. 
 
Seletividade do processo Lo-Solids 

 

Entende-se como processo de alta seletividade aquele 
que efetivamente ataca a lignina sem, contudo, 
degradar em grande extensão os carboidratos, 
preservando o rendimento. A seletividade no processo 
Lo-Solids foi calculada como a relação entre o 
percentual de lignina removida e o percentual de 
carboidratos degradados. A Figura 10 apresenta os 
valores de seletividade e, a Figura 11, o perfil de 
remoção da lignina e dos carboidratos nas diferentes 
fases do processo Lo-Solids. 
A Zona de Impregnação foi pouco seletiva devido à 
baixa taxa de remoção de lignina em relação à taxa de 
degradação dos carboidratos, principalmente as 
hemiceluloses. Na primeira metade da Zona de 
Cozimento Superior houve aumento na seletividade 
devido à maior taxa de remoção de lignina (56,5%) 
que, entretanto, foi acompanhada de um aumento da 
taxa de degradação dos carboidratos (11,4%). A 
maior seletividade foi observada na segunda metade 
da Zona de Cozimento Superior, onde ocorreu 
significativa deslignificação e pequena perda de 
carboidratos. Nos últimos 60 minutos de cozimento 
(metade final da Zona de Cozimento Inferior) o 
processo também foi bastante seletivo, podendo, 
portanto, ser estendido para obtenção de uma maior 
remoção de lignina sem grande prejuízo ao teor de 
carboidratos. 
Um fato a ser ressaltado é que as maiores reduções 
nos teores de lignina e de carboidratos, como pode ser 
visto na Figura 11, foram precedidas por injeções de 
álcali, isto é, no final da impregnação e no final da 
zona de cozimento superior. Isto demonstra o efeito 
do aumento na alcalinidade na cinética de 
deslignificação e degradação dos carboidratos no 
processo Lo-Solids. 
Estes resultados e informações da influência da 
concentração de íons hidroxila na cinética da fase de 
deslignificação principal (Gierer, 1980, Lindgren e 
Lindstrom, 1996, Axelsson et al., 2005) e na 
quantidade e estrutura da lignina na fase residual 
(Lindgren e Lindstrom, 1996, Axelsson et al., 2005), 
demonstram uma possibilidade para aumentar a 
eficiência de deslignificação do processo Lo-Solids. 
Esta possibilidade seria manter a concentração de íons 
hidroxila constante durante toda a fase principal, isto 
é, no período que compreende o final da impregnação 
e a metade da Zona de Cozimento Inferior. Uma 
injeção adicional de álcali em um ponto intermediário 
da Zona de Cozimento Superior manteria, 
possivelmente, a concentração de álcali mais 
homogênea durante a fase de deslignificação principal 
e, se a hipótese for confirmada, poderia resultar em 
remoção mais efetiva da lignina nesta fase. Uma 
homogeneidade da concentração de íons hidroxila 
poderia, também, favorecer a seletividade da fase 
principal, pois evitaria concentrações pontuais mais 
altas de álcali, diminuindo a taxa de degradação dos 
carboidratos. 
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Licores residuais No Quadro 4 são apresentados os resultados das 
analises realizadas no licor negro nas diferentes fases 
do processo Lo-Solids.  

Tabela 4: Características do licor negro residual nas fases do cozimento Lo-Solids 
Fases do cozimento Análises/Resultados IMP MCS FCS MCI FC 

Álcali efetivo (g/L)  4,7 5,9 4,0 5,9 4,5 
pH 12,9 13,2 12,9 13,0 12,9 
Sólidos Orgânicos (%) 2,7 6,2 7,1 8,1 8,4 
Sólidos Inorgânicos (%) 4,3 6,4 6,5 7,4 7,2 
Sólidos Totais (%) 7,0 12,6 13,6 15,5 15,6 
Consumo de álcali (%) 38,0 31,0 9,2 15,1 6,8 
 
A concentração de sólidos no licor de cozimento é de 
grande importância no processo Lo-Solids, pois este 
é o principio básico deste processo. A quantidade e 
concentração de sólidos orgânicos e inorgânicos, 
principalmente na etapa de deslignificação principal e 
residual, promovem diversos efeitos no desempenho 
do processo e qualidade do produto final. 
Como demonstrado na Figura 12, após a Zona de 
Impregnação, o perfil de sólidos não sofreu alterações 
bruscas, sendo este um dos objetivos do processo Lo-
Solids que é garantir uma baixa e uniforme 
concentração de sólidos nas fases de deslignificação 
principal e residual. Durante o cozimento ocorreu a 
geração de 987,3 kg de sólidos totais por tonelada 
seca de celulose. 
Outro parâmetro de grande importância no controle 
do processo Lo-Solids é a concentração do álcali 
residual durante o cozimento. Esta concentração pode 
ser um indicativo da eficiência do processo. De 
acordo com trabalhos publicados, residual baixo e 
bem controlado de álcali garante maior conservação 
dos carboidratos, resultando em benefícios ao 
rendimento do processo (Achrén et al., 1998; Shin e 
Stromberg, 2003) e à resistência do produto final 
(Shin e Stromberg, 2005).  
O cozimento Lo-Solids apresentou baixa 
concentração de álcali residual durante todo o 
processo, proporcionada por uma baixa carga de 
álcali aplicada (17,5% AE, como NaOH) mas um 
fator H suficiente (839) para possibilitar um efetivo 
consumo do álcali aplicado. A baixa concentração de 
álcali resultou num alto rendimento (55,3%) para um 
kappa relativamente baixo (16,5), que é usualmente 
obtido em indústrias que utilizam madeira de 
eucalipto. De acordo com Shin e Stromberg (2003), 
para um fator H constante, aumentos na temperatura 
de cozimento não proporcionam efeitos negativos no 
rendimento do processo Lo-Solids mas, ao contrário, 
alta concentração de álcali residual no final da 
segunda zona de cozimento conduz a perdas de 
rendimento. 
Outra característica do processo é garantir um 
residual de álcali satisfatório ao final do cozimento 
para que não ocorra precipitação das estruturas de 
lignina dissolvidas no licor. As estruturas de lignina 
precipitadas afetam a branqueabilidade da polpa, pois 

são de difícil remoção na operação de 
branqueamento. O pH do licor tem que ser 
suficientemente elevado para garantir uma boa 
deslignificação da madeira e evitar, no final do 
cozimento, precipitação da lignina. De acordo com 
Gomes et al. (2001) e Gomide (2006), em condições 
normais de cozimento, a precipitação de lignina pode 
ocorrer a partir de pH 12 sendo considerável em pH 
inferior a 11.  
O álcali efetivo residual no final do cozimento foi 4,5 
g/L e o pH foi 12,9, valores em que não favorecem a 
precipitação de lignina. Por outro lado, esse valor 
relativamente baixo de álcali residual pode ter 
favorecido a precipitação de xilanas ao final do 
cozimento e sua deposição nas fibras. Segundo 
Gomide at al. (2000) cozimentos com baixo álcali 
residual resultam em teores mais altos de xilanas e 
ácidos hexenurônicos. Esta afirmação foi confirmada 
neste estudo, uma vez que a concentração destes 
componentes foi alta na polpa marrom ao final do 
cozimento.  
O perfil de álcali e temperatura durante o cozimento 
Lo-Solids é apresentado na Figura 13. A 
concentração de álcali manteve-se homogênea 
durante todo o processo devido às injeções de álcali 
nas zonas de cozimento. A manutenção da 
concentração alcalina nivelada, por injeções de licor 
branco durante o cozimento, é um dos princípios da 
deslignificação seletiva dos modernos processos kraft 
de polpação. Além disso, na indústria não pode 
ocorrer grandes variações na concentração de álcali 
no licor residual, pois pode comprometer o balanço de 
materiais e a eficiência da unidade de recuperação. 

 
Consumo de álcali 

Como pode ser observado no Quadro 4, cerca de  
69% do álcali total aplicado no cozimento foi 
consumido até a metade da Zona de Cozimento 
Superior. Este intenso consumo foi provocado pela 
alta taxa de degradação da lignina, dos carboidratos, 
dos extrativos e pela completa hidrólise dos grupos 
acetila. Na fase final do cozimento o consumo de 
álcali foi menor, acompanhando a taxa de degradação 
de lignina e dos carboidratos. 
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CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados neste estudo 
demonstraram que: 
 

1. A deslignificação no cozimento Lo-Solids ocorreu 
em 5 etapas. Uma fase inicial de deslignificação 
ocorreu na etapa de impregnação, com baixa remoção 
de lignina (9,2% do teor inicial), caracterizando a fase 
de “Deslignificação Inicial”. As três primeiras etapas 
das zonas de cozimento do digestor caracterizaram a 
fase de “Deslignificação Principal”, com 85% de 
remoção da lignina. A fase de deslignificação 
principal foi formada por três fases, delimitadas pela 
inclinação da curva de remoção da lignina. No 
período final de cozimento, na segunda metade da 
Zona de Cozimento Inferior, a quantidade de lignina 
removida foi pequena (2,8%) comparada com o 
restante do processo, caracterizando este período 
como a fase de “Deslignificação Residual”.  

2. Na fase de deslignificação inicial foram removidas 
ligninas com maior proporção de unidades guaiacila. 
Na fase de deslignificação principal a lignina 
removida foi progressivamente mais rica em unidades 
siringila, fazendo com que a relação siringila/guaicila 
diminuísse. Na fase final do processo, a relação 
siringila/guaiacila aumentou, demonstrando que na 
etapa final foram removidas frações de ligninas mais 
ricas em unidades guaiacila. 

3. Durante a impregnação houve intensa redução no teor 
de hemiceluloses (25,4%) e, em menor intensidade, 
de celulose (3,9%). A maior redução no teor de 
celulose (6,3%) aconteceu quando foi alcançada a 
metade da Zona de Cozimento Superior, quando 
23,5% das hemiceluloses já haviam sido removidas. 
Na etapa final de cozimento a celulose foi pouco 
degrada (0,5%) e as hemiceluloses não apresentaram 
redução em seu teor, fato explicado, provavelmente, 
pela precipitação de xilanas no decorrer desta etapa, 
compensando a degradação das outras hemiceluloses. 
Ao final do cozimento foi observada uma redução 
total de 14,2% no teor de celulose e as hemiceluloses 
apresentaram uma remoção de 53,9% dos seus 
constituintes. 

4. Na Zona de Impregnação houve uma rápida formação 
do ácido hexenurônico. Na primeira metade da Zona 
de Cozimento Superior o teor de ácido hexenurônico 
diminuiu, principalmente devido à sua hidrólise e 
eliminação das cadeias de xilanas. A partir deste 
ponto, o teor de AHex aumentou até o final do 
cozimento. 

5. A Zona de Impregnação foi pouco seletiva devido à 
baixa taxa de remoção de lignina em relação à taxa de 
degradação dos carboidratos, principalmente as 
hemiceluloses. A maior seletividade foi observada na 
segunda metade da Zona de Cozimento Superior, 
onde ocorreu significativa deslignificação e menor 
perda de carboidratos. 

6. As análises do licor negro demonstraram que tanto o 
teor de sólidos quanto a concentração alcalina 
mantiveram-se uniformes ao longo do processo. 

7. Na etapa final do processo (60 minutos finais), apesar 
da baixa perda rendimento (1%) e considerável 
redução do número kappa (5,5 unidades), ocorreu 
grande queda na viscosidade da polpa (31,8 cP). 

8. Quando foi alcançada a metade da Zona de 
Cozimento Superior, 69 % do álcali total aplicado no 
cozimento já havia sido consumido Este intenso 
consumo foi provocado pela alta taxa de degradação 
da lignina, dos carboidratos, dos extrativos e pela 
completa hidrólise dos grupos acetila. Na fase final do 
cozimento o consumo de álcali foi menor, assim 
como a taxa de degradação da lignina e dos 
carboidratos. 
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Figura 1: Regiões do digestor Lo Solids® e pontos de amostragem de licor de cozimento e de cavacos e, ou, polpa. 
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Figura 2 - Comportamento da lignina durante o processo Lo-Solids.                                        Figura 3 - Alteração na relação siringila/guaicila durante o cozimento Lo-Solids. 
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Figura 4 - Comportamento dos carboidratos durante o processo Lo-Solids.                             Figura 5 - Comportamento da celulose e hemiceluloses no cozimento Lo-Solids. 
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Figura 6 – Comportamento dos ácidos urônicos e hexenurônicos no cozimento                          Figura 7 - Teor de ácidos hexenurônicos para cada 100 monômeros de xilose. 
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Figura 8 - Comportamento dos extrativos lipofílicos durante o processo Lo-Solids.           Figura 9 – Modificações da polpa durante o cozimento Lo-Solids. 
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Figura 10 - Seletividade das zonas do digestor Lo-Solids.                                                          Figura 11- Comportamento da lignina e dos carboidratos durante o cozimento. 
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Figura 12 - Modificações no teor de sólidos no licor negro durante o cozimento Lo-Solids.      Figura 13 - Perfil de temperatura e álcali durante o cozimento Lo-Solids. 


