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Resumo: Há alguns anos estão sendo estudados métodos que utilizam resíduos agrícolas para 

a aquisição de produtos químicos de maior valor de mercado como a polpa celulósica para 

fabricação de papel e outros derivados de celulose. Este trabalho compreende o estudo de 

revisão referente a polpação organosolv aplicada às fibras de resíduos lignocelulósicos nas 

mais diversas matrizes sendo a sua disponibilidade e baixo custo um fator que torna o uso 

desses resíduos uma alternativa atrativa. O desenvolvimento de processos organosolv colabora 

com a diminuição do impacto ambiental causado por processos de deslignificação 

convencionais. Estes materiais lignocelulósicos possuem três constituintes básicos: celulose, 

hemicelulose e lignina, e são encontrados na biomassa vegetal, florestas, produtos 

agrícolas/agroindustriais. O objetivo da polpação química é remover a lignina sem degradar 

a cadeia celulósica que deve apresentar propriedades adequadas a sua posterior utilização, 

com isso não havendo dúvidas quanto a importância da polpação organosolv para as empresas 

que buscam alternativas limpas de novas tecnologias. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A revolução industrial do século XIX é conceituada como um dos maiores marcos de 

desenvolvimento tecnológico para a humanidade. Assim, os progressos tecnológicos foram de 

total importância para atender as necessidades da época, como energia, transporte e 

comunicação. Porém, como seguimento, os efeitos da poluição são refletidos até o presente 

momento, desde pequenos desastres ecológicos até mudanças globais que exigem uma análise 

ambiental (HOBSBAWM e DONALDSON, 2013).  

O desenvolvimento sustentável, hoje incorporado pelas grandes empresas, surgiu em 

virtude das mudanças decorrentes da globalização e revolução tecnológica. Sendo assim, o 

maior desafio das indústrias que produzem agentes de poluição passou a ser a produção com 

responsabilidade social e ecológica, uma vez que, a diversidade de indústrias que produzem 

esses agentes é bastante vasta, como por exemplo as indústrias de couro, têxtil, papel e celulose 

(SOUZA e SILVA, 1997). No Brasil, os órgãos de responsabilidade ambiental estão 

fiscalizando e desenvolvendo leis mais rigorosas, quanto ao descarte de agentes poluentes. 

Dentro deste contexto, há alguns anos estão sendo estudados métodos que utilizam resíduos 

agrícolas (materiais lignocelulósicos) para a aquisição de produtos químicos de maior valor de 

mercado como a polpa celulósica para fabricação de papel e outros derivados de celulose 

(RUZENE, 2005).  

Materiais lignocelulósicos são encontrados na biomassa vegetal, florestas, produtos 

agrícolas, gramíneas com alto rendimento em fibras (bambu, sisal, juta, rami, linho), resíduos 

agroindustriais (bagaço de cana de açúcar, palha de milho, palha de arroz). Estes materiais 

lignocelulósicos possuem três constituintes básicos: celulose, hemicelulose e lignina, podendo 

ser transformados em uma multiplicidade de produtos, com a celulose, como principal 

componente da parede celular, aparecendo principalmente sob a forma de fibras. A sua 

disponibilidade e baixo custo torna o uso de resíduos agrícolas uma alternativa atrativa 

(FENGEL e WEGNER, 1989; TRUGILHO et al., 1996). 

Por outro lado, polpação organosolv é um processo químico limpo tendo a vantagem de 

usar substâncias menos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente em comparação com 

os processos convencionais (kraft e sulfito) que causam grandes problemas de poluição (RUIZ 

et al., 2011), utilizando solventes orgânicos para remoção de lignina e hemicelulose de 

matérias-primas lignocelulósicas, eliminando as emissões de enxofre e obtendo possibilidades 

de novos produtos (CORREIA et al., 2015). Assim, o presente trabalho é uma revisão referente 

aos diferentes processos de polpação organosolv em resíduos lignocelulósicos. 
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2. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS 

 

A composição química dos materiais lignocelulósicos basicamente possuem três 

componentes principais, a celulose, hemicelulose e lignina. A celulose pode ser definida como 

sendo um polissacarídeo constituído por unidades manoméricas de D- glicose unidas por 

ligações do tipo β (1-4) que originam um polímero linear, a celulose é o principal componente 

da parede celular dos vegetais e o mais abundante composto orgânico da natureza. Uma 

molécula de celulose pode ter áreas com configuração ordenada, rígida e inflexível em sua 

estrutura (celulose cristalina) e outras áreas de estruturas inflexíveis (celulose amorfa) 

(MACDONALD e FRANKLIN, 1969). 

As Hemiceluloses (polioses) são responsáveis por diversas propriedades importantes 

obtidas durante o processamento dos materiais lignocelulósicos. Sendo um grupo de 

polissacarídeos, constituídos de vários tipos de unidades de açúcares que podem ser definidos 

como solúveis em álcali, estando também na parede celular da biomassa vegetal. Estes 

polissacarídeos são compostos por substâncias pécticas, β - glucana não celulósica e diversos 

açúcares como D-xilose, D-manose, D-glicose, D-galactose e D-galactourônico. As 

hemiceluloses absorvem água facilmente, devido à ausência de cristalinidade, sua massa celular 

baixa e configuração irregular (FENGEL e WEGNER, 1989; ROWELL, 2005). 

Último polímero a ser depositado na parede celular, a lignina é composta por unidades de 

fenilpropano que formam uma macromolécula tridimensional e amorfa. Após a celulose a 

lignina é a substância orgânica polimérica mais abundante nas plantas conferindo rigidez à 

parede das células. A lignina é sintetizada por via radicalar a partir de três álcoois p-hidróxi-

cinamílicos precursores: p-cumarílico, sinapílico e coniferílico (FENGEL e WEGNER, 1989). 

 

 

3. PROCESSOS QUÍMICOS DE POLPAÇÃO 

 

A polpação é uma das técnicas mais importantes para a conversão dos materiais 

lignocelulósicos e consiste em separar componentes (celulose, hemicelulose, lignina) da 

matéria prima (biomassa lenhosa e resíduos agrícolas) para a obtenção principalmente da polpa 

celulósica para a fabricação de papel. O objetivo da polpação química é remover a lignina sem 

degradar a cadeia celulósica que deve apresentar propriedades adequadas a sua posterior 

utilização. Como a lignina é quimicamente ligada as polioses, uma degradação parcial das 

polioses ocorre no processo de polpação (FENGEL e WEGNER, 1989). 

Anais do VII Simpósio de Engenharia de Produção de Sergipe (2015) 567 
ISSN 2447-0635 | www.simprod.ufs.br 

http://www.simprod.ufs.br/


Assim, o fracionamento organosolv envolvendo qualquer material lignocelulósico consiste 

basicamente em um cozimento da biomassa lignocelulósica em solvente orgânico, etanol, 

aquoso a elevadas temperaturas, com a poliose sendo hidrolisada, a lignina dissolvida no licor 

e a celulose purificada obtendo uma polpa. A separação da lignina se dá por evaporação do 

solvente ou por precipitação com adição de água. O resultado do processo será uma polpa 

contendo principalmente celulose, a lignina sólida e uma solução de açúcar hemiceluloce e 

outros derivados como o furfural (ZHAO et al., 2009). 

Dentre os processos químicos de polpação o mais utilizado é o sulfato (kraft) que consiste 

em uma combinação de hidróxido de sódio (NaOH) e sulfeto de sódio (Na2S) obtendo como 

resultado a dissolução da lignina e a liberação das fibras. O processo kraft possui vantagens 

como produção de uma pasta celulósica de maior rendimento, recuperação econômica viável 

dos reagentes e ciclos mais curtos de cozimento comparado a outros métodos. Por outro lado, 

este processo apresenta algumas desvantagens como o odor dos gases produzidos, custo de 

branqueamento, baixo rendimento de polpação e investimentos necessários para a montagem 

das fábricas (BIERMANN, 1996; RUZENE, 2005). 

Os processos químicos que utilizam Sulfito são processos preparados a partir de compostos 

de enxofre (SO2) e uma base Ca(OH)2, NaOH, NH4 OH etc. A pasta obtida dessa maneira tem 

um rendimento entre 40 e 60 % e é de branqueamento muito fácil, apresentando uma coloração 

clara que permite o seu uso mesmo sem ser branqueada. Esse processo, muito utilizado para a 

confecção de papéis, tem sido substituído pelo processo sulfato, devido à dificuldade de 

regeneração dos produtos químicos e os consequentes problemas com a poluição das águas 

(SENAI – CETCEP, 2001). 

Por colaborar com a diminuição do impacto ambiental causado pelos processos de 

deslignificação convencionais (kraft e sulfito), o processo organosolv vem sendo estudado 

desde a década de 30. Este processo consiste no cozimento da biomassa lignocelulósica para a 

extração da lignina utilizando solventes orgânicos além de catalisador com alta temperatura e 

pressão (SARKANEN, 1990). 

Tal processo apresenta vantagens como uma alternativa promissora dos processos de 

polpação convencionais a exemplo da viabilidade econômica do processo, menor custo para 

construção de plantas e fácil recuperação dos solventes (AZIZ, 1988; CURVELO, 1992). Como 

desvantagem, o processo organosolv não permite a lavagem rápida da polpa em água como nos 

processos convencionais, devido a precipitação da lignina sobre as fibras da polpa e a 

volatilidade do solvente exigindo que o processo seja bem controlado (AZIZ e SARKANEN, 

1989). 
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4. APLICAÇÕES DE POLPAÇÃO ORGANOSOLV 

 

Diversas são as aplicações já avaliadas de polpação organosolv presentes na literatura. 

Assim, devido às suas vantagens de crescimento rápido, curta renovação e fácil propagação, 

atenção considerável tem sido dada ao bambu, uma gramínea perene distribuída nas zonas 

tropicais e subtropicais, devido ao seu potencial e aplicação na indústria de celulose e fabricação 

de papel (LI et al., 2012).  

Para conseguir uma volatilização de lignoceluloses a lignina dissolvida, um importante 

subproduto do processo, deve ser explorado e utilizado. De acordo com Li et al. (2012) a lignina 

organosolv de bambu é fracionada por solventes orgânicos, sucessivamente, com o aumento da 

capacidade para a dissolução da lignina e as suas sub-frações são comparados em termos de 

rendimento, distribuição de peso molecular, e os grupos funcionais. Análise de espectroscopia 

indicou que com o aumento da capacidade de dissolução do solvente, o conteúdo de metoxilo, 

fenólicos, e grupos hidroxilo alifáticos nas frações lignina extraída foram diminuídos. O 

fracionamento sequencial solvente forneceu um caminho promissor para preparar lignina com 

estrutura homogênea e boas propriedades funcionais para aplicação potencial. 

Por outro lado, quando envolvendo palha de trigo, material que apresenta em sua 

composição de produto de degradação da lignina, 5% de álcool cumarílico, 49% álcool 

coniferílico e 46% de álcool sinapílico (BURANOV e MAZZA, 2008), estudos realizados por 

WILDSHUT et al. (2013), variando os parâmetros de temperatura (160–210°C), concentração 

do etanol (50–80% v/v), tempo de reação (60–120 min), dose do catalisador 0–30 mM), 

tamanho das partículas (0,5–10 mm), concluíram que os parâmetros que mais influenciam para 

a produção de lignina foram: concentração do etanol, temperatura e dose do catalisador. 

A disponibilidade da palha de milho e a crescente procura de matérias primas alternativas 

que substituem a madeira na fabricação de papel, levaram à investigação da possibilidade de 

polpação da palha de milho, utilizando diferentes processos organosolv. O teor de lignina da 

palha do milho é de 15-21%, dependendo do local de produção, e é relativamente baixo em 

comparação com outras culturas herbáceas. A palha do milho contém as três unidades em 

monolignóis significativas de p-hidroxifenil-guaicil-siringil (H-G-S). A análise de produtos de 

degradação após a clivagem de ligações éter indicou respectivas proporções de unidades de H, 

L, e S que são respectivamente 4, 35, e 61% para caules de milho maduras (LAPIERRE, 1993; 

LAPIERRE et al., 1995; BAUCHER et al., 1998). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A preocupação das empresas industriais modernas em proporcionar o crescimento contínuo 

com um menor impacto ao meio ambiente está cada vez mais em elevada e o processo químico 

de polpação organosolv utilizando resíduos lignocelulósicos (bambu, palha de milho, palha de 

trigo, dentre outros), por ser um processo limpo, se encaixa nesse âmbito e por isso vem sendo 

estudado desde a década de 30. Pode-se concluir que a deslignificação é um processo de suma 

importância, uma vez, que as pastas celulósicas por ela obtida possui diferentes características, 

podendo sua utilização ser especialmente direcionada para diferentes aplicações, com o 

objetivo de explorar melhor as possíveis qualidades obtidas. 

 

Agradecimentos 

Os autores agradecem ao apoio do CNPq, CAPES e FAPITEC/SE, bem como do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(PIBITI/UFS) e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UFS) da 

Universidade Federal de Sergipe. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

AZIZ, S.; SARKANEN, K. Organosolv pulping – a review. Tappi Journal, v.72, p.169-175, 
1989. 
 
BAUCHER, M., MONTIES, B., VAN MONTAGU, M., BOERJAN, W.. Biosynthesis and 
genetic engineering of lignin. Crit. Rev. Plant Sci. v.17, p.125–197, 1998. 
 
BIERMANN, C.J. Handbook of pulping and popermarking, 2ºed. San Diego: Academic Press, 
1996. 
 
BURANOV, A.U., MAZZA, G. Lignin in straw of herbaceous crops. Ind. Crop. Prod. v.28, 
p.237–259, 2008. 
 
CORREIA,V.C; CURVELO, A.A.S; MARABEZI, K.; ALMEIDA, A.E.F.S; JUNIOR, 
H.S.Bamboo cellulosic pulp produced by the etanol/water process for reinforcement 
applications. Ciência Florestal, Santa Maria, v.25, n.1, p.127-135, 2015. 
 
FENGEL, D.; WEGENER, G.; Wood Chemistry, Ultrastructure and Reactions, 1st ed., Walter 
de Gruyter: Berlin, 1989. 
 

Anais do VII Simpósio de Engenharia de Produção de Sergipe (2015) 570 
ISSN 2447-0635 | www.simprod.ufs.br 

http://www.simprod.ufs.br/


HOBSBAWM, E. J; DONALDSON M. Da revolução industrial inglesa ao imperialismo. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2013. p. 349. 
 
LAPIERRE, C. Application of new methods for the investigation of lignin structure. In: Jung, 
H.G., Buxton, D.R., Hatfield, R.D., Ralph, J. (Eds.), Forage Cell Wall Structure and 
Digestibility. American Society of Agronomy, Madison, p.133–166, 1993. 
 
LAPIERRE, C., POLLET, B., ROLANDO, C. New insights into the molecular architecture of 
hardwood lignins by chemical degradative methods. Res. Chem. Intermed. v.21, n.3–5, p.397–
412, 1995. 
 
MACDONALD, R.G ; FRANKLIN, J.N. The Pulp of Wood. MacGraw-Hill, (Pulp and Paper 
Manufacture), New York, 1969. 
 
LI, M.F.; SUN, S.N.; XU, F.; SUN, R.C. Formic acid based organosolv pulping of bamboo 
(Phyllostachys acuta): comparative characterization of the dissolved lignins with milled wood 
lignin Chem. Eng. J., v.179, p.80–89, 2012. 
 
ROWELL, R. M.; Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites, 1st ed., CRC Press: 
Madison, 2005.  
 
RUIZ, H. A. et al. Development and characterization of an environmentally friendly process 
sequence (Auto hydrolysis and Organosolv) for wheat straw delignification. Applied 
Biochemistry and Biotechnology, v.164, p.629-641, 2011. 
 
RUZENE, D.S. Obtenção de polpas de dissolução por processos organosolv a partir de palha 
ou bagaço de cana- de- açúcar, 2005. Tese. (Doutorado em Engenharia Química) – Faculdade 
de Engenharia Química, Universidade Estadual de São Paulo, São Paulo. 
SARKANEN, K.V. Chemistry of solvent pulping. Tappi Journal, v.73, p.215-219, 1990. 
 
SENAI – CETCEP – Centro de Tecnologia em Celulose e Papel. Telemaco Borba, PR 2001. 
 
SOUZA, M.; SILVA, R. A geração de resíduos industriais e sua destinação final. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – ENEGEP, 1997, 
Gramado. Anais... Gramado: ABEPRO, 1997. 
 
TRUGILHO, P. F.; LIMA, J. T.; MENDES, L.M. Influência da idade nas características físico-
químicas e anatômicas da madeira de Eucalyptus saligna. Revista Cerne, Lavras, v.2, n.1, p.83-
93, 1996. 
 
WILDSHUT, J.; SMIT, A.T.; REITH, J.H.; HUIJGEN, W.J.J. Ethanol-based organosolv 
fractionation of wheat straw for the production of lignin and enzymatically digestible cellulose. 
Bioresource Tecnology, n.135, p.58-66, 2013. 
 
ZHAO, X.B., CHENG, K.K., LIU, D.H. Organosolv pretreatment of lignocellulosic biomass 
for enzymatic hydrolysis. Appl. Microbiol. Biotechnol. v.82, n.5, p.815, 2009.  

Anais do VII Simpósio de Engenharia de Produção de Sergipe (2015) 571 
ISSN 2447-0635 | www.simprod.ufs.br 

http://www.simprod.ufs.br/


PULPING ORGANOSOLV APPLY TO FIBRE  

LIGNOCELLULOSIC RESIDUES 
 

FARIAS, Isabella Santos1*; GOUVEIA, Lucas Gabriel Teixeira1; RAMOS, Larissa 

Castor2; SILVA, Daniel Pereira3; RUZENE, Denise Santos1 

 
1 Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal de Sergipe 
2 Rede Nordeste de Biotecnologia RENORBIO-SE, Universidade Federal de Sergipe 
3 Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Sergipe 

* email: bella.farias@ymail.com 

 

Abstract:  A few years ago are being studied methods that use agricultural waste to acquire 

chemicals with the highest market value as pulp for making paper and other cellulose 

derivatives. This work includes the systematic review regarding the pulping organosolv applied 

to lignocellulosic waste fibers in various matrices and their availability and low cost one factor 

that makes the use of such residues an attractive alternative. The development of processes 

organosolv collaborates with reduced environmental impact of conventional delignification 

processes. These lignocellulosic materials have three basic constituents: cellulose, 

hemicellulose and lignin, and are found in plant biomass, forests, agricultural/ agro-industrial 

products. The purpose of chemical pulping is to remove lignin without degrading the cellulose 

chain that shall provide appropriate properties to their subsequent use, thus there is no doubt 

about the importance of organosolv pulping for companies seeking clean alternatives to new 

technologies. 
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