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RESUMO
Este trabalho descreve os resultados obtidos no desenvolvimento 

de métodos analíticos baseados em espectroscopia no infravermelho 
próximo (NIR) voltados para a determinação da composição dos lico-
res (branco e verde) envolvidos em todas as etapas de recuperação 
química associadas ao processo de polpação tipo Kraft.

Modelos baseados em regressão de mínimos quadrados parciais 
(Partial Least-Squares-PLS) foram desenvolvidos empregando-se  
os espectros NIR obtidos diretamente dos licores sem nenhum  
pré-tratamento e os teores determinados pelos métodos de referência 
para permitir a estimação dos parâmetros de interesse de forma mais 
rápida e sem o uso de reagentes químicos. Os resultados da valida-
ção externa mostram que os modelos desenvolvidos são capazes de 
predizer nos licores do processo de recuperação, álcali total titulável, 
álcali ativo, álcali efetivo, carbonato de sódio, soda, sulfeto com exati-
dão de ± 0,98, ± 0,41, ± 0,57, ± 0,76, ± 0,58, ± 0,67 respectivamente, 
expressos em g/L como NaOH e a sulfidez e eficiência da caustificação 
com exatidão de ± 0,46 e ± 0,51 respectivamente expresso em ponto 
percentual. Estes resultados permitem concluir que a espectroscopia 
NIR pode substituir os métodos convencionais via úmida sem perda 
significativa de exatidão. Dessa forma, ações operacionais associa-
das ao processo de recuperação tornam-se mais proativas devido à 
redução do tempo de resposta analítico, permitindo a redução da 
variabilidade do processo, contribuindo para a redução de custos e 
manutenção da sua qualidade. 

Palavras Chave: Licores do processo Kraft, Espectroscopia Infra-
vermelho Próximo, Regressão Multivariada

INTRODUÇÃO 
O processo de produção de celulose mais comum é o Kraft, um 

processo alcalino desenvolvido por volta do ano 1884 sendo utiliza-
do comercialmente pela primeira vez em 1885 na Suécia, tomando 
impulso a partir de 1930 e predominando no setor industrial até os 
dias atuais [1].

O processo de produção de celulose inicia-se com a polpação da 
madeira. O objetivo do processo Kraft é a separação da lignina das 
cadeias de carboidratos (celulose e hemicelulose) com o mínimo de 
degradação das fibras, sendo utilizados, na etapa de cozimento, o 
hidróxido de sódio (NaOH) e o sulfeto de sódio (Na2S) como agentes 
ativos na reação [2]. 

No processo de cozimento da madeira, que acontece nos digesto-
res, a solução de soda e sulfeto de sódio dissolve a lignina presente 
na madeira desagregando a fibra de celulose. A solução alcalina de 
soda, sulfeto de sódio e lignina dissolvida é denominada licor preto. 
Por razões econômicas e ambientais, a recuperação desses produtos 
químicos é de fundamental importância para a viabilidade de uma 
planta fabril. 

O primeiro passo para esse processo de recuperação dos pro-
dutos químicos é a evaporação, na qual o licor preto fraco, con-
tendo em torno de 14% de sólidos que sai do digestor, é enviado 
a um sistema de evaporadores de múltiplo efeito para elevação 
do seu teor de sólidos, gerando o licor preto forte com cerca de 
75% de sólidos. 

Esse licor mais concentrado (licor preto forte) é então queimado 
nas caldeiras de recuperação. Nesse processo de queima, acontece a 
redução do sulfato de sódio (Na2SO4) em sulfeto de sódio (Na2S), sen-
do então recuperado um dos agentes ativos utilizados no processo 
de polpação. Os sais fundidos resultantes desse processo de queima 
constituem o smelt, que é rico em sulfeto de sódio (Na2S) e carbonato 
de sódio (Na2CO3). 

Na etapa seguinte, o smelt é dissolvido gerando uma solução 
denominada licor verde. Por meio da adição de cal, constituído 
por cerca de 90% de óxido de cálcio (CaO), a esse licor, acon-
tece a reação de caustificação, na qual o carbonato de sódio 
(Na2CO3), presente no licor verde, é convertido em hidróxido de 
sódio (NaOH), fechando assim o ciclo de recuperação dos pro-
dutos químicos. 
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A Figura 1 mostra as etapas envolvidas na utilização e recupe-
ração dos licores em um processo Kraft, os pontos de amostragem 
dos licores deste estudo estão identificados pelas letras A, B (licor 
verde), C, D e E (licor branco). O controle da qualidade dos licores 
e da eficiência de cada etapa do processo de recuperação é feito 
usualmente por meio de determinações convencionais. Estas deter-
minações, além de demandarem longo tempo, requerem o uso de 
reagentes químicos e estão mais sujeitas a erros devido ao operador, 
que processa as amostras por meio de uma série de operações ma-
nuais (método analítico) que necessitam de habilidade e cuidados 
especiais para que resultados confiáveis possam ser obtidos.

A espectroscopia na região do infravermelho próximo (NIR) com-
preende a faixa de comprimento de onda de 13300 a 4000 cm-1 (750 
a 2500 nm). As informações a respeito da amostra e das concentra-
ções das espécies que a compõem, obtidas por meio da interação da 
radiação eletromagnética nesta região, referem-se à excitação vibra-
cional de sobretons e combinações de modos vibracionais associa-
dos aos seus constituintes químicos que apresentam, principalmente, 
os grupos funcionais O-H, N-H, S-H e C-H em sua estrutura molecular. 
Espectros de refletância e absorbância obtidos nesta região espectral 
têm sido empregados junto às técnicas de análise e regressão multi-
variadas para gerar métodos analíticos que operam de forma direta 
e não destrutiva da amostra [3].

Os métodos analíticos baseados em espectroscopia NIR tornam-se 
viáveis somente graças ao emprego de técnicas de regressão multi-
variadas, que permitem que a coleção de dados espectrais possa ser 
correlacionada com as propriedades e/ou composição de interesse 
das amostras [4]. Entre as diversas técnicas disponíveis para se as-
sociar as informações espectrais NIR aos parâmetros de interesse 

destaca-se a regressão por mínimos quadrados parciais (PLS). Nesta 
técnica, combinações lineares das variáveis espectrais originais ge-
ram novas variáveis (fatores ou variáveis latentes) que reduzem a 
dimensão dos dados, eliminando colinearidades e, assim, permitindo 
a obtenção de modelos de regressão robustos [4].

Além das aplicações dedicadas à análise da qualidade da madei-
ra empregada no processo Kraft [5] a literatura descreve diversas 
tentativas de empregar a espectroscopia NIR na análise de licores 
empregados neste processo e encontrados nas etapas de sua recupe-
ração química [6-10]. Em seu uso e recuperação, os licores requerem 
determinações de composição química como mostrado na Tabela 1.

Embora o uso da espectroscopia NIR com a finalidade de acessar 
a qualidade dos licores e do seu processo de recuperação tenha sido 

Figura 1. Visão geral do ciclo dos licores da recuperação química envolvidos no processo Kraft e pontos de amostragem do estudo

Tabela 1. Parâmetros relevantes para a caracterização dos licores 
empregados no processo Kraft

Parâmetro     Descrição Composição

ATT Álcali total titulável NaOH + Na2S + Na2CO3

AA Álcali ativo NaOH + Na2S 

AE Álcali efetivo NaOH + ½ Na2S

S Sulfidez Na2S / NaOH + Na2S

Na2CO3 Carbonato de sódio Na2CO3

NaOH Hidróxido de sódio NaOH

Na2S Sulfeto de sódio Na2S

EF Eficiência de caustificação NaOH / NaOH + Na2CO3
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resultados cujas faixas de variabilidade para cada parâmetro analisa-
do encontram-se descrito na Tabela 3. Estas faixas de concentração 
abrangem as variações das etapas do processo produtivo tipicamen-
te observadas na indústria de polpação Kraft.

Os resultados obtidos por meio dos métodos analíticos conven-
cionais foram empregados no processo de obtenção dos modelos 
de regressão PLS descrito a seguir.

Obtenção dos espectros NIR
Os espectros das amostras de calibração e validação foram ob-

tidos por meio de medidas de absorbância tomadas das amostras 
contidas em recipientes cilíndricos de quartzo com diâmetro de 5 
mm. Todos os espectros foram obtidos em um espectrofotômetro FT-
-NIR, marca ABB, modelo MB 3600, sendo as amostras estabilizadas 
à temperatura ambiente [(25 ± 3) oC)], pois tem sido comprovada 
a influência da temperatura na obtenção dos espectros [6,12]. Em-
pregou-se como referência um recipiente vazio. Os espectros foram 
obtidos na faixa de 4000 a 12000 cm-1 e representam a média de 30 
varreduras obtidas com resolução de 16 cm-1. 

Tratamento de dados
Os dados espectrais foram tratados com o programa computa-

cional Horizon MB 3600 o qual foi empregado para realizar o pré-
-tratamento dos dados e na confecção dos modelos PLS para os di-
versos parâmetros de composição química dos licores. Diversos tipos 
de pré-tratamentos foram avaliados incluindo: a primeira derivada 
(Savitzky-Golay, janela de 9 pontos, polinômio 2.º Grau) e Standard 
Normal Variate [4].

Para avaliação da qualidade dos resultados obtidos pelos modelos 
PLS construídos empregou-se a ferramenta estatística Anova do Ex-
cel e o programa estatístico Minitab.

Elaboração dos modelos PLS
O conjunto de dados pré-tratado foi processado pelo algoritmo 

PLS produzindo modelos preliminares para os parâmetros de com-
posição química dos licores. Os resultados destes modelos prelimina-
res foram a seguir avaliados com a finalidade de detectar possíveis 

descrita em diversos artigos encontrados em literatura pertinente – 
muitos com uso de licores sintéticos para calibração dos modelos 
matemáticos, no Brasil, a despeito da sua relevância para a área de 
produção de celulose –, não se encontram trabalhos abordando este 
assunto com a profundidade e abrangência necessárias para a imple-
mentação em laboratórios de controle de processo.

Este trabalho tem como objetivo desenvolver e validar métodos 
analíticos baseados em espectroscopia NIR e regressão multivariada 
para a determinação rápida e direta do álcali total titulável, álcali 
ativo, álcali efetivo, sulfidez, carbonato, soda, sulfeto e eficiência de 
caustificação em licores do processo Kraft obtidos nas etapas da re-
cuperação química.

MÉTODOS

Amostras
Cerca de 200 amostras de licores foram coletadas nos pontos 

identificados pelas letras A, B, C, D e E na Figura 1 por um período de 
1 ano (2014 a 2015), contemplando todas as etapas do processo de 
recuperação química da planta de produção de celulose pelo proces-
so Kraft.  Estas amostras foram coletadas de forma a representar as 
etapas de recuperação, sendo assim distribuídas: 60% de amostras 
de licor branco e os outros 40% distribuídas entre as etapas envol-
vendo licor verde. 

Um conjunto adicional constituído por um número entre 20 e 70 
amostras tomadas de forma independente do conjunto de calibração 
foi empregado na validação externa dos modelos construídos para a 
previsão dos parâmetros de interesse dos licores.

A Tabela 2 mostra o número efetivo de amostras empregados na 
elaboração e validação de cada um dos modelos desenvolvidos neste 
trabalho.

Estas amostras foram armazenadas em frascos fechados e anali-
sadas pelo método convencional de titulação “ABC” [11] fornecendo 

Tabela 2. Número de amostras empregado na elaboração dos modelos 
para cada um dos parâmetros dos licores

Parâmetro 
avaliado

Quantidade de 
amostra utilizada 

no modelo

Quantidade de 
amostra utilizada 

na validação

ATT licor verde e branco 339 20

AA licor branco 209 50

AE licor branco 189 30

Sulfidez licor branco 184 60

Na2CO3 licor branco 210 70

NaOH licor branco 182 20

Na2S licor branco 154 60

Eficiência de caustificação 211 70

Tabela 3. Faixa de concentração obtidas para as amostras de licores 
empregadas na calibração e validação dos modelos desenvolvidos 
neste trabalho

Abreviatura     Parâmetro Faixa de concentração

ATT Álcali total titulável 142,4 a 169,6 g/L como NaOH

AA Álcali ativo 115,2 a 146,6 g/L como NaOH

AE Álcali efetivo 106,4 a 124,5 g/L como NaOH

S Sulfidez 25,0 a 34,3 %

Na2CO3 Carbonato de sódio 18,8 a 30,3 g/L como NaOH

NaOH Hidróxido de sódio 86,4 a 103,8 g/L como NaOH

Na2S Sulfeto de sódio 38,1 a 47,7 g/L como NaOH

EF Eficiência de caustificação 68,3 a 87,6 %



ARTIGO TÉCNICO / TECHNICAL ARTICLE 

O PAPEL vol. 78, num. 9, pp.  85  -  91     SEP 2017

88 Revista O Papel - setembro/September 2017

meio de validação cruzada (completa, uma amostra fora do modelo 
por vez, permitindo previsão para todas as amostras).

A dimensão do modelo (número de fatores) foi obtida e a iden-
tificação e eliminação de amostras anômalas foi realizada. Após a 
eliminação de amostras anômalas, os modelos foram recalculados. 

O efeito dos pré-tratamentos utilizados foi verificado e o melhor 
deles ou a combinação deles foi empregada na elaboração dos mo-
delos finais. 

A técnica de validação cruzada traz boas correlações nos modelos, 
para agregar maior robustez, aplicou-se a validação externa para 
comprovar a eficácia dos mesmos, já que se deseja utilizá-los em um 
conjunto de amostras de valores desconhecidos.

Os resultados da elaboração dos modelos de regressão PLS estão 
apresentados na Tabela 4

A seguir, os modelos finais foram validados com um conjunto 
externo de amostras de acordo com os critérios das normas ASTM 
1655-05 [14], que contemplam o número mínimo de amostras de 
validação (de acordo com a dimensão do modelo) e a abrangência de 
95 % da faixa de trabalho, bem como a distribuição homogênea dos 
valores de referência para os parâmetros de composição dos licores.

A Tabela 5 mostra os resultados da validação externa obtidos para 
os modelos PLS referentes a cada um dos parâmetros 

amostras anômalas (outliers). Os critérios empregados na detecção 
dos outliers foram baseados no resíduo espectral e na leverage das 
amostras bem como na inspeção visual dos espectros pré-tratados.

RESULTADOS E DISCUSSÂO
A Figura 2 mostra os espectros originais obtidos para as amostras 

de calibração empregadas na elaboração dos modelos. Observa-se 
que os espectros apresentam saturações nas faixas de comprimen-
to de onda referentes à absorção intensa da radiação NIR devido à 
excitação da combinação de estiramento assimétrico e deformação 
angular da água (1940 nm, 5155 cm-1), e de combinação do esti-
ramento simétrico com o estiramento assimétrico desta molécula 
(1445 nm, 6920 cm-1). As regiões saturadas não variam com as con-
centrações das espécies químicas presentes nos licores e não parti-
cipam da determinação dos coeficientes de regressão dos modelos, 
não apresentando influência nos modelos PLS empregados na pre-
dição dos parâmetros de concentração dos licores. Assim, as demais 
regiões contêm informações suficientes para estabelecer os modelos.

Com base nos espectros mostrados na Figura 2 observa-se que as 
fontes de variabilidade que podem fornecer informações a respeito 
da composição química dos licores são associadas principalmente às 
absorções de íons hidroxila (6040 e 10340 cm-1); carbonato (3920 
- 4255 cm-1); HS- (5076 cm-1) [13]; além disso, as regiões espectrais 
restantes e associadas às laterais das bandas saturadas da água, 
podem fornecer informações relacionadas ao conteúdo total de íons 
em solução. Em relação às bandas referentes aos íons carbonato e 
HS-, elas se encontram também nas regiões saturadas, porém seu 
efeito sobre as laterais das bandas da água pode ter sido capturado 
nos espectros dos licores, como também é relatado na literatura [12].

Compostos minoritários como tiossulfato de sódio, sulfato, cloreto, 
potássio e sólidos suspensos estão presentes nas amostras e contri-
buem para a performance da calibração [6]; no entanto, fazem parte 
da composição do licor fabril.

Modelos PLS preliminares foram construídos para todos os parâ-
metros estudados neste trabalho. Esses modelos foram validados por 

Figura 2. Espectros NIR originais das amostras de licor empregadas 
neste trabalho

Tabela 4. Resultados obtidos na etapa de elaboração dos modelos de 
regressão PLS para os parâmetros de composição química dos licores

Parâmetro Variáveis latentes Pré-tratamento  RMSECV R2

ATT* 2 Derivada 1,6 0,670

AA* 5 Derivada 1,6 0,780

AE* 3 Derivada, SNV 1,4 0,720

S** 6 SNV 0,9 0,810

Na2CO3
* 7 Derivada, SNV 1,3 0,820

NaOH* 2 Derivada, SNV 1,5 0,520

Na2S* 6 Derivada, SNV 1,1 0,800

EF** 7 SNV 1,3 0,820

RMSECV = raiz quadrada do erro quadrático médio de validação cruzada
* g/L como NaOH
** % em ponto percentual 

Tabela 5. Resultados obtidos na validação externa dos modelos PLS 

construídos para determinação da composição química de licores

Parâmetro Variáveis latentes  RMSEP R2

ATT* 2 2,0 0,887

AA*  5 0,8 0,773

AE* 3 1,1 0,793

S** 6 0,9 0,752

Na2CO3
* 7 1,5 0,836

NaOH* 2 1,2 0,823

Na2S* 6 1,3 0,792

EF** 7 1,1 0,814

RMSEP = raiz quadrada do erro médio quadrático de validação externa.
* g/L como NaOH
** % em ponto percentual 
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sendo estes os modelos mais relevantes para o processo produti-
vo, respectivamente.

Observa-se que todos os modelos multivariados desenvolvidos 
permitem a previsão das propriedades de interesse, mostrando que 
a obtenção de amostras no processo produtivo durante um longo in-
tervalo de tempo produziu variações nas concentrações dos analitos 
estudados e seus interferentes trazendo robustez aos modelos gera-
dos, com erros de predição que variaram de 0,82 a 1,97 g/L expressos 
como NaOH em relação aos valores proporcionados pelas técnicas 
padrão. Adicionalmente, os coeficientes de determinação (R2) são sa-
tisfatórios considerando os resultados de processo.

Os coeficientes de determinação (R2) associados aos parâmetros 
de interesse e os dados espectrais na validação externa dos mode-
los em geral apresentaram uma redução. Entretanto, para o modelo 
de Alcali Total Titulável, notou-se um aumento da correlação com as 
amostras externas na validação (de 0,68 para 0,88). Provavelmente 
esse fato ocorreu devido à melhor distribuição dos valores de re-
ferência para as amostras empregadas no processo de calibração. 
Além disso, para o menor número de amostras empregado no pro-
cesso de validação, torna-se possível que o R2 difira desta ordem de 
grandeza daquele observado no processo de calibração.

Os resultados mostraram a possibilidade da modelagem não so-
mente dos Álcalis totais tituláveis (NaOH, Na2S, Na2CO3) no método 
convencional, mas também os parâmetros obtidos por cálculos como 
o ATT, AT, AA, S e EF, o que reduz mais uma etapa do processo analítico. 

A implementação dos modelos trouxe economia para o labora-
tório de controle de processo como a redução de 90% do custo das 
análises associado ao menor consumo de reagentes utilizados na 

Observa-se que a dimensionalidade inicialmente proposta para os 
modelos foi mantida após o processo de validação. Alguns valores de 
RMSEP, como era de se esperar, deterioraram em relação aos valores 
de RMSECV, assim também em relação aos valores do coeficiente de 
determinação (R2). Um aumento nos valores de R2 foram observados 
na validação externa dos parâmetros ATT, AE, Na2CO3 e NaOH, o que 
reflete maior qualidade das determinações laboratoriais e menor va-
riância dos dados no conjunto de validação desses parâmetros.

Todos os modelos foram testados estatisticamente pela ferramen-
ta ANOVA do Excel, e os resultados são estatisticamente aceitos (va-
lor de F < que F crítico) conforme pode ser observado na Tabela 6. 
Também foram utilizados os testes estatísticos do software Minitab, 
conforme exemplificado nas figuras 3 e 4.

As figuras 3 e 4 exemplificam os resultados de validação obti-
dos dos modelos para ATT (Álcali Total Titulável) e S% (Sulfidez), 

Tabela 6. Resultados obtidos com uso de ANOVA para os dados da 
validação externa

Parâmetro Valor de F  F crítico

ATT* 0,06 4,10

AA*  2,11 3,94

AE* 0,13 4,01

S** 0,81 3,92

Na2CO3
* 0,00 3,91

NaOH* 0,80 4,10

Na2S* 0,13 3,91

EF** 0,02 3,91

Figura 3. Resultados do Minitab para validação do modelo de Álcali 
Total Titulável, valores convencionais versus valores obtidos via NIR, 
R2 0,88, SEP 1,97 g/L como NaOH

• Teste: não há evidências suficientes para concluir que as 
médias diferem no nível de significância de 0,01. 
•  IC: quantifica a incerteza associada à estimativa da diferença 
nas médias dos dados amostrais. Você pode ter 99% de 
confiança de que a verdadeira diferença está entre -0,98224 
e 0,98622.

• Teste: não há evidências suficientes para concluir que as 
médias diferem no nível de significância de 0,01. 
•  IC: quantifica a incerteza associada à estimativa da diferença 
nas médias dos dados amostrais. Você pode ter 99% de 
confiança de que a verdadeira diferença está entre -0,98224 
e 0,98622.

Figura 4. Resultados do Minitab para validação do modelo de Sulfidez, 
valores convencionais versus valores obtidos via NIR R2 0,73, SEP 0,92 
em pontos %
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titulação convencional, além de uma menor despesa com a manu-
tenção dos tituladores que tiveram uso reduzido. 

A técnica NIR também permitiu ganhos no controle operacional 
da fábrica. Um desses ganhos foi a redução na metade do tempo de 
resposta frente ao método convencional. O outro ganho foi uma me-
nor variação na faixa de controle do processo devido a uma menor 
interferência do método analítico. Na Figura 5, é possível observar 
essa menor variação para o parâmetro álcali total titulável (ATT). 
Antes de implementar a técnica NIR, o controle do ATT variava entre 
154,2 e 169,2 g/L como NaOH com desvio padrão global de 6,98. 
Após a implementação, o ATT fi cou na faixa 154,5 e 166,6 com des-
vio padrão global de 4,37.  

CONCLUSÕES
A espectroscopia NIR pode ser usada de modo rápido e econômico 

para predizer as alterações de composições químicas que acompa-
nham o processo Kraft.

Os espectros obtidos das amostras do processo mostram regiões 
espectrais que evidenciam a presença de OH-, Na2S e Na2CO3, entre 
outras espécies portadoras de informações importantes utilizadas 
para a modelagem dos parâmetros. Os resultados de previsão produ-
ziram coefi cientes de determinação com valores altos (próximos a 1) 
e signifi cativos estatisticamente.

Os resultados demonstram a efetividade do desenvolvimento e va-

lidação dos métodos analíticos com uso da técnica de Infravermelho 
Próximo (NIR) e regressão multivariada para determinação rápida e 
direta das concentrações em g/L expressas como NaOH dos álcalis 
totais titulável, álcali ativo e álcali efetivo, soda, sulfeto, carbonato e 
os percentuais de sulfi dez e efi ciência, podendo ser aplicada em to-
das as etapas do processo de recuperação química, predizendo com 
erros aceitáveis e em concordância com a literatura pesquisada, as 
oscilações do processos Kraft. Dessa forma, ações operacionais asso-
ciadas ao processo de recuperação tornam-se mais proativas devido 
à redução do tempo de resposta analítico, permitindo a redução da 
variabilidade do processo, contribuindo para a redução de custos e 
manutenção da qualidade do processo. 

Este trabalho foi implantado no controle de processo da Recupe-
ração Química da indústria por meio do monitoramento dos licores 
do processo Kraft.
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Figura 5. Resultados da variabilidade do ATT g/L como NaOH antes e depois da implementação (Minitab)
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