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Introdução 

A produção de energia, açúcar e etanol a partir da 
cana-de-açúcar é uma das atividades mais 
importantes do Brasil e gera uma quantidade 
enorme de bagaço, que pode ser utilizado para 
aumentar a produção de etanol ou para produção de 
celulose [1,2]. Assim, o pré-tratamento do bagaço de 
cana através de processos polpação/deslignificação 
constitui um passo importante para a recuperação 
dos componentes macromoleculares principais dos 
tecidos vegetais desta matéria-prima. No presente 
trabalho foi estudada a utilização dos agentes 
hidrotrópicos xilenossulfonato de sódio e benzoato 
de sódio para promover a deslignificação/polpação 
do bagaço de cana. Utilizando um planejamento 
fatorial foram estudadas a influência das variáveis, 
temperatura e tempo de reação, sobre as 
propriedades rendimentos, lignina residual (Lignina 
Klason) e deslignificação. As ligninas extraídas e as 
polpas obtidas nos processos de polpação 
hidrotrópica foram analisadas por diversas técnicas. 

Resultados e Discussão 

O planejamento experimental realizado indicou 
que o uso de benzoato de sódio levou a um máximo 
de 83,55% de deslignificação, com correspondente 
teor de lignina igual a 9,65% e rendimento de polpa 
de 38,68% (Figura 1). Para a polpação com 
xilenossulfonato de sódio os melhores resultados 
foram obtidos corresponderam a rendimentos de 
polpa situados entre 44,61 a 48,50%, com teor de 
lignina residual no intervalo de 9,9 a 11,66% e 
correspondente extensão de deslignificação da 
ordem de 77% (Figura 2). 

  

 
Figura 1. Superfície de resposta para o rendimento 
e o teor de lignina da polpação de bagaço de cana-
de-açúcar utilizando solução de benzoato de sódio. 

  
Figura 2. Superfície de resposta para o rendimento 

e o teor de lignina da polpação de bagaço de cana-

de-açúcar utilizando solução de xilenossulfonato de 

sódio. 
 
Os resultados apresentados nas análises de GPC 

(Cromatografia de permeação em gel) mostraram 
que as ligninas extraídas na polpação com benzoato 
apresentaram massas molares menores e menor 
número de fragmentos que as ligninas obtidas 
quando foi utilizado o xilenossulfonato, em que foi 
observado um alto grau de polidispersividade nos 
fragmentos de lignina. As polpas obtidas também 
foram caracterizadas quanto suas características 
morfológicas por espectroscopia de infravermelho 
(FTIR), cristalinidade por difração de raios X (DRX) 
e grau de polimerização por cromatografia líquida de 
alta eficiência (HPLC).  

Conclusões 

Os resultados indicaram que xilenossulfonato de 
sódio foi eficaz para a promoção da deslignificação. 
As ligninas extraídas na polpação com benzoato de 
sódio apresentou massas molares inferiores, 
quando comparados com o uso de xilenossulfonato 
de sódio. As ligninas extraídas foram do tipo HGS. 
As análises das polpas mostraram que as 
temperaturas mais elevadas e tempos de reação 
produzidos polpas com maior cristalinidade, 
contudo, com maior grau de hidrólise da celulose. 
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