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RESUMO  

A utilização de biomassa vegetal como matéria-prima para a obtenção 

de produtos químicos exige pré-tratamentos que levem à desestruturação do 

complexo lignocelulósico, sendo o principal desafio a remoção seletiva e 

quantitativa da lignina. O bagaço de cana-de-açúcar, como todo material 

lignocelulósico, é composto por celulose, polioses e lignina, como principais 

componentes macromoleculares, e vem sendo alvo de pesquisas para 

produção de bioetanol e produtos com maior valor agregado. A 

heterogeneidade das ligninas obtidas como subprodutos dos processos de 

deslignificação é uma das responsáveis pela limitação de possíveis aplicações 

industriais. Contudo, os recentes desenvolvimentos no etanol celulósico 

levarão a um aumento da quantidade de lignina disponível numa base global. 

Estas considerações futuras têm renovado o interesse no isolamento e 

conversão de lignina em produtos químicos de maior valor agregado. Neste 

sentido, o isolamento e a caracterização destas ligninas são de fundamental 

importância. Neste trabalho apresentamos os resultados de estudos de 

deslignificação do bagaço de cana-de-açúcar pela aplicação de diferentes 

processos de polpação (processos Soda, Sulfito e Organossolve etanol/água). 

Estes processos foram avaliados segundo o rendimento do pré-tratamento e 

seletividade frente aos componentes macromoleculares dos materiais 

lignocelulósicos. A segunda etapa do trabalho descreve a caracterização das 

ligninas obtidas nos diferentes processos de polpação, visando posteriores 

modificações e aplicações como derivados oxidados e na preparação de novos 

materiais poliméricos termoplásticos e/ou termorrígidos. Os processos 

produziram diferentes ligninas, sendo essas diferenças observadas na 

distribuição de massas molares, quantidade de hidroxilas, estabilidade térmica, 

quantidade de impurezas, etc. A utilização do fracionamento por solventes foi 

efetivo na obtenção de diferentes massas molares e menores 

polidispersividades. As condições empregadas nas poliesterificações 

produziram polímeros com características diferentes, como viscosidade, 

temperatura de transição vítrea e estabilidade térmica. 
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ABSTRACT 

 

The use of plant biomass as a feedstock for the production of chemicals 

requires pre-treatments which lead to disruption of the lignocellulosic complex, 

the main challenge being selective and quantitative removal of lignin. 

Sugarcane bagasse is a lignocellulosic material composed of cellulose, lignin 

and polyoses as major macromolecular components, and has been the subject 

of research for bioethanol production and products with higher added value. 

The heterogeneity of lignins obtained as byproducts of delignification processes 

is one reason for the limitation of possible industrial applications. However, 

recent developments in cellulosic ethanol will raise the amount of lignin 

available on a global basis. These forward-looking statements have renewed 

interest in the isolation and conversion of lignin in chemical products with higher 

added value. In this sense, the isolation and characterization of lignins is of 

fundamental importance. We present the results of studies of delignification of 

sugarcane bagasse by applying different pulping processes (Soda, Sulfite and 

organosolv ethanol / water processes). These processes were evaluated 

according to the performance of pre-treatment and selectivity against 

macromolecular components of lignocellulosic materials. The second stage of 

the work describes the characterization of lignins obtained in different pulping 

processes, aiming to further modifications and applications as oxidized 

derivatives and the preparation of new polymeric materials thermoplastic and / 

or thermosetting. Processes produced different lignins, and these differences in 

distribution of molecular weight, amount of hydroxyls, thermal stability and 

amount of impurities. The use of solvent fractionation was effective in getting 

different molar masses and lower polydispersities. The conditions employed in 

esterification reaction produced polymers with different characteristics, such as 

viscosity, glass transition temperature and thermal stability.
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

Pela forma insustentável de utilização de recursos não renováveis, o 

aumento dos preços do petróleo (Gráfico 1) e diante de uma população 

mundialmente crescente, que vai exigir mais energia para acompanhar o 

aumento no consumo de produtos, os países buscam alternativas para 

proteger suas economias das incertezas geradas pelas variações energéticas. 

Esse crescimento demográfico, aliado ao crescimento econômico dos países, 

exige cada vez mais dos recursos naturais tradicionais (fósseis e hídricos). Há 

inúmeras razões que justificam o uso de recursos renováveis (vento, sol, água, 

biomassa e etc.), a fim de mudar a economia atual baseada no petróleo.  

 

 

Figura 1.  Evolução do preço internacional do petróleo Brent (US$/barril - 

valores correntes). Fonte: EIA (2014). 

 

 

1.1 - Biomassa como matéria prima renovável 

 

Biomassa é todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica, de 

origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de energia. A 
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biomassa é uma das fontes para produção de energia com maior potencial de 

crescimento, sendo considerada uma das principais alternativas para a 

diversificação da matriz energética e a consequente redução da dependência 

dos combustíveis fósseis (Tabela 1).  

 

 

Tabela 1-  Fonte de combustíveis utilizados no Brasil 

Combustível Unidades Produtoras % 

Biomassa 483 31,43 

Fóssil 1338 64,61 

Outros 35 3,93 

Fonte: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Combustivel.cfm. 

Dados atualizados em 04/07/2014. 

 

 

Muitos países criaram protocolos com prazos para substituição parcial das 

fontes de energia utilizadas atualmente. Essas metas têm contribuído para o 

aumento no interesse no desenvolvimento de tecnologias e processos para 

valorização da biomassa para produção de biocombustíveis e biomateriais. 

Com o intuito de impulsionar o desenvolvimento econômico, expandir o 

suprimento de energia e aumentar a segurança energética o Departamento de 

Agricultura e de Energia dos EUA estabeleceu metas ambiciosas para obter 

20% dos combustíveis para transporte e 25% dos produtos químicos 

americanos a partir de biomassa até 2.030 [PERLACK, et al., 2005]. Da mesma 

forma a União Europeia definiu uma meta obrigatória de 20% de energia 

proveniente de fontes renováveis até 2020, e um mínimo obrigatório de 10% de 

biocombustíveis para todos os estados.  

Neste cenário, o Brasil surge em uma posição privilegiada para assumir a 

liderança no aproveitamento integral das biomassas. O país apresenta grande 

potencial de cultivo de matérias-primas renováveis, dispondo de vantagens 

comparativas e competitivas tais como: (i) culturas agrícolas de grande 

extensão (destaque para a indústria da cana-de-açúcar); (ii) grande 
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biodiversidade; (iii) intensa radiação solar; (iv) água em abundância; (v) 

diversidade de clima; e (vi) pioneirismo na produção de biocombustível etanol 

[CGEE, 2010]  

Tendo em vista a vasta biodiversidade encontrada em seu território, o 

Brasil dispõe de uma grande variedade de resíduos agrícolas e agroindustriais 

cujo processamento desperta um grande interesse econômico e social. Dentre 

estes figuram os resíduos derivados de atividades tais como as indústrias de 

papel e celulose (sepilho, maravalhas e cascas), serrarias (serragem), usinas 

de açúcar e álcool (bagaço de cana-de-açúcar) e, de um modo geral, unidades 

de produção agrícola geradoras de resíduos de culturas como a palha de 

cereais, de milho, de trigo, sabugo de milho, cascas de arroz e de aveia, dentre 

outros. 

Como exemplo, a indústria brasileira de açúcar e álcool produziu, em 

2013, aproximadamente 24 bilhões de litros de etanol a partir de 590 milhões 

de toneladas de cana-de-açúcar, gerando aproximadamente 170 milhões de 

toneladas de bagaço de cana [UNICA]. Esse bagaço é em grande parte 

utilizado como combustível na geração de calor para as usinas. Entretanto, a 

viabilização de novas tecnologias de utilização da biomassa poderá desviar 

parte desse bagaço para a produção de materiais de maior valor econômico.  

 

 

1.2 - Bagaço de cana-de-açúcar. 

 

 

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, seguido por 

Índia e Austrália. Planta-se cana no Centro-Sul e no Norte-Nordeste do país, o 

que permite dois períodos de safra no ano.  

O bagaço de cana-de-açúcar é um material lignocelulósico fibroso que se 

obtêm após a moagem da cana-de-açúcar. Sua composição química apresenta 

pequenas variações em função da variedade da cana empregada e da 

localização geográfica dos locais de cultivo, sendo composto por celulose, 

polioses (hemiceluloses) e lignina, como principais componentes 

macromoleculares. 
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A cadeia de celulose (Figura 2) é constituída de unidades de 

anidroglicose, unidas através de ligações β-1,4-glicosídicas, resultando num 

polímero de elevada massa molecular. Apresentando um arranjo compacto, as 

fibras de celulose apresentam regiões nitidamente cristalinas, uma 

consequência do número grande de ligações de hidrogênio que resulta numa 

forte interação entre suas moléculas.  
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Figura 2 -  Representação da molécula de celulose. 

 

 

As polioses são macromoléculas, em cuja composição podem aparecer 

condensadas, em proporções variadas, as seguintes unidades de açúcar: β-D-

xilose, β-D-manose, β-D-glicose, α-L-arabinose, α-D-galactose, ácido β-D-

glicourônico, ácido β-D-galactourônico e ácido α-D-4-metilglicourônico. As 

estruturas dos principais açúcares presentes nas polioses estão mostradas na 

figura 3.  
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Figura 3 -. Açúcares componentes das polioses. 

 

 

A lignina é um dos principais componentes da biomassa vegetal, 

possuindo natureza aromática e muito complexa. É uma macromolécula 

biossintetizada a partir de unidades fenilpropânicas (unidades-C9) via 

polimerização desidrogenativa dos alcoóis p-cumarílico (unidade p-

hidroxifenila), coniferílico (unidade guaiacila) e sinapílico (unidade siringila) 

(Figura 4). 

O estudo estrutural de ligninas evoluiu a partir da análise dos produtos 

de reações de acidólise, oxidação com nitrobenzeno e etanólise, que 

permitiram identificar estruturas do tipo fenilpropânicas como suas unidades 

estruturais básicas, ligações β-O-4, β-5 e β-β [PEPPER, BAYLIS e ADLER, 

1959; FREUDENBERG, LAUTSCH e ENGLER, 1940]. 
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Figura 4 -  Precursores primários das ligninas: álcool p-cumarílico (I), álcool 

coniferílico (II) e álcool sinapílico (III). 

 

 

A presença de diferentes unidades precursoras e o elevado número de 

combinações possíveis entre estas unidades faz com que a estrutura da 

macromolécula de lignina seja bem mais complexa que a apresentada pela 

celulose e pelas polioses. [LIN e DENCE, 1992]. 

A lignina é uma macromolécula que está presente na parede celular dos 

vegetais e na lamela média. Devido à biossíntese da lignina utilizar três 

precursores, essa molécula possui quantidades variadas de unidades p-

hidroxifenila (H), guaiacila (G) e siringila (S), podendo ser classificada de 

acordo com essa composição [FENGEL e WENEGER, 1984]. 

As ligninas das gimnospermas (coníferas) são basicamente produtos da 

polimerização do álcool coniferílico e são chamadas de lignina guaiacila (G), 

enquanto as ligninas das angiospermas (folhosas) são principalmente do tipo 

guaiacila-siringila (GS), devido à polimerização dos alcoóis coniferílico e 

sinapílico. Essas ligninas apresentam ainda unidades p-hidroxifenila (H), 

provenientes do álcool p-cumarílico, mas em proporções menores. Já as 

ligninas de gramíneas contêm, geralmente, maiores quantidades de unidades 

H, por isso são conhecidas com ligninas do tipo hidroxifenila-guaiacila-siringila 

(HGS) (Tabela 2). Estudos mostraram que as gramíneas apresentam 

consideráveis quantidades de ésteres de ácido ferúlico e ácido p-cumárico 



Introdução 

7 

 

ligando polissacarídeos e/ou ligninas [RALPH, J. et. al., 1995; RALPH, J. et. al. 

2004].  

 

 

Tabela 2.  Participação dos precursores na estrutura de ligninas de diferentes 

plantas [GANDINI & BELGACEM, 2008]. 

Tipo de 

Planta 

álcool  p-cumarílico  álcool coniferílico  álcool sinapílico  

(%) 

Coníferas ≤ 5 ≥ 95 0 

Folhosa 0 - 8 25 - 50 45 - 75 

Gramínea 5 - 35 35 - 80 20 - 55 

 

 

 A literatura especializada apresenta uma série de modelos de ligninas, 

todos construídos a partir de análises espectroscópicas e de grupos funcionais. 

Na Figura 5 é apresentado um modelo estrutural da lignina. 

Além das ligações entre monômeros, existe uma grande variedade de 

grupos funcionais, que influem igualmente nas características e nas 

propriedades das ligninas. As ligninas de madeira têm teores de grupos 

hidroxila alifáticas superior a 1,1 mols/unidade fenilpropano (C9) e teores de 

hidroxilas fenólicas entre 0,2 e 0,4 mols/C9. São de destaque os grupos 

metoxila, cujo teor é maior nas madeiras de folhosas do que nas coníferas e 

gramíneas [SARKANEN e LUDWING,1971]. 
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Figura 5 -  Modelo de lignina de Miscanthus. Tipos de ligações interunidades: 

A, aril-alquil éter; B, fenilcumarana; C, resinol; D, dibenzodioxocina; H, p-

hidroxifenila; S, siringila; G, guaiacila; FA, ferulato; pCA , p-cumárico. 

 

 

 A partir de uma série de estudos relacionados, por exemplo, à 

degradação oxidativa e microscopia eletrônica, foram propostos vários modelos 

para a associação de celulose, lignina e polioses nos tecidos vegetais, sendo 

que em todos eles, as polioses aparecem como uma fase intermediária entre 

regiões altamente organizadas de celulose e regiões amorfas de lignina (Figura 

6).  
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Figura 6 -  Estrutura da biomassa lignocelulósica [SANTOS, et. al., 2012). 
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1.3 - Biocombustíveis e biorrefinaria 

 

 

Desafios tecnológicos associados à conversão de biomassa em 

commodities estão relacionados à superação da recalcitrância do material 

lignocelulósico. Para que esta biomassa possa ser utilizada como matéria-

prima para os processos químicos e biológicos de produção de álcool (“etanol 

celulósico”) são necessários pré-tratamentos para desorganizar o complexo 

lignocelulósico, sendo a remoção seletiva de lignina o principal desafio a ser 

vencido. Além de não levar à produção de álcool, a presença de lignina inibe 

tanto o processo de hidrólise enzimática quanto o processo de fermentação 

dos açúcares [CHENG, 2001].  

Para obtenção de açúcares fermentescíveis a partir do bagaço devem 

ser empregados processos de hidrólise (ácida ou enzimática). Atualmente, a 

hidrólise enzimática tem sido preferida à hidrólise ácida, uma vez que o 

processo é altamente específico, podendo ser realizada sob condições de 

reação mais brandas (pH em torno de 5 e temperatura inferior a 50oC) que 

levam a um menor consumo de energia e menor impacto ambiental. Além 

disso, evita problemas de corrosão provocada pelo uso de ácidos minerais, e 

fornece um alto rendimento de glicose com baixa formação de subprodutos, 

favorecendo a utilização do hidrolisado em processos de bioconversão. No 

entanto, para a obtenção de bons rendimentos com a hidrólise enzimática são 

necessários tempos longos de reação e para melhorar a acessibilidade da 

enzima à celulose é necessário submeter à matéria-prima a um estágio de pré-

tratamento (Figura 7).  
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Figura 7 -.  Alterações estruturais provocadas pelos pré-tratamentos [SANTOS, 

et. al., 2012]. 

 

 

Os pré-tratamentos realizados são tipicamente baseados nos processos 

de polpação utilizados nas indústrias de papel e celulose. Um efetivo pré-

tratamento rompe as barreiras da parede celular, bem como altera ou reduz a 

cristalinidade da celulose e da associação com a lignina de forma que as 

enzimas ou reagentes hidrolíticos possam acessar a macroestrutura da 

celulose. Assim, vários atributos estruturais e de composição da biomassa 

podem influenciar os processos de hidrólise da celulose, incluindo 

acessibilidade dos reagentes, cristalinidade da celulose [LI e KHRAISHEH, 

2010], presença de lignina [TAHERZADEH e KARIMI, 2008] e formação de 

produtos de degradação. O fracionamento da biomassa é um processo difícil e 

tem contribuído para o elevado custo dos processos de conversão que utilizam 

matérias-primas lignocelulósicas. 

Ao longo dos anos, diversas estratégias para conversão de materiais 

lignocelulósicos em açúcares fermentescíveis têm sido desenvolvidas, mas 

apenas alguns deles parecem ser promissores [SOCCOL, 2010]. Dentre estes 

métodos incluem-se pré-tratamentos com bases e ácidos diluídos 

[RODRIGUES e GUIRARDELLO, 2008], explosão a vapor [HERNÁNDEZ-
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SALAS, et al. 2009], expansão da fibra com amônia (AFEX) [KRISHNAN, et al. 

2010], organossolve [ZHAO, CHENG e LIU, 2009], oxidação e tratamentos 

biológicos. Cada um destes métodos apresenta vantagens e desvantagens e 

nenhum parece ser ideal para todas as aplicações práticas envolvendo 

diferentes tipos de materiais lignocelulósicos. 

Os pré-tratamentos podem levar ao fracionamento do material 

lignocelulósico em celulose, polioses e lignina, e cada componente, 

separadamente, pode ser mais facilmente tratado ou funcionalizado. Esse 

fracionamento é importante para o desenvolvimento de biorrefinarias que 

representam a chave para uma produção integrada, combinando rotas de 

conversões químicas, bioquímicas e termoquímicas, no processamento da 

biomassa, visando à utilização otimizada dos recursos disponíveis.  

A biorrefinaria é uma instalação industrial que utiliza integralmente a 

biomassa, de forma sustentável, para a produção concomitante de energia, 

biocombustíveis e insumos.  

A biorrefinaria que utiliza como matéria-prima o material lignocelulósico 

tem mostrado grande potencial, pois tem a vantagem de acomodar uma ampla 

gama de matérias-primas de baixo custo (bagaço, palha, madeira, resíduos 

agrícolas) e render produtos de conversão similar à refinaria de petróleo 

[ALONSO, BOND e DUMESIC, 2010]. 

Em 2004, o departamento de energia dos Estados Unidos (DOE) 

identificou 12 produtos químicos, derivados da conversão da biomassa que 

poderiam ser utilizados como blocos químicos para a construção de uma 

“bioeconomia” com mais de 300 produtos derivados. [WERPY, T.; PETERSEN, 

G., 2004]. Dentre esses blocos estão os ácidos succínico, fumárico, maleico, 

levulínico e o glicerol. 

 Os produtos da biorrefinaria devem ser capazes de substituir os 

produtos originados das refinarias de combustíveis fósseis. Na biorrefinaria 

lignocelulósica, considerando nesse trabalho o bagaço de cana-de-açúcar, a 

celulose e a lignina podem ser separadas das polioses por meio de processos 

de pré-hidrólise. Dentre eles podemos citar os tratamentos hidrotérmicos, 

catalisados ou não, que apresentam boa seletividade e baixa degradação tanto 

das polioses quanto do material lignocelulósico residual. [LI e KHRAISHEH 
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2010, VAN WALSUM, et al. 1996]. A xilose e a glicose recuperadas dos 

processos de pré-hidrólise podem ser facilmente fermentadas a etanol ou 

utilizadas em outras plataformas da biorrefinaria para produzir uma ampla 

variedade de produtos, como os listados na figura 8. 

 Para obtenção de celulose podem ser aplicados processos de 

polpação/deslignificação, tais como polpação organossolve, soda, sulfito, Kraft, 

além de outras. A celulose obtida pode ser utilizada tanto no processo de 

fabricação de papel quanto ser hidrolisada e, consequentemente, convertida à 

glicose por processos de hidrólise ácida diluída e/ou concentrada e enzimática 

[GURGEL, 2011; ADSUL, et al. 2005;  SUN Y 2002]. A glicose obtida pode ser 

fermentada para produção de etanol de segunda geração ou utilizada em 

outras plataformas da biorrefinaria. O próprio etanol produzido pode ser 

utilizado como base para a indústria alcoolquímica. [HAVEREN, SCOTT e 

SANDERS, 2008]. 

Os processos de polpação/deslignificação produzem fragmentos de 

lignina de diversos tamanhos com diferentes propriedades físicas e químicas. 

Durante muitos anos essa heterogeneidade foi um dos motivos da reduzida 

aplicação industrial das ligninas, entretanto, com o desenvolvimento da 

biorrefinaria lignocelulósica maiores esforços estão sendo empregados para a 

utilização das ligninas recuperadas dos licores e a produção de produtos de 

maior valor agregado, contribuindo assim para a economia global do processo. 

Uma relação de aplicações de biomassa é apresentada na figura 8. 

Há uma escassez de informação sobre a caracterização fundamental 

e/ou estrutural sobre as ligninas obtidas do bagaço de cana-de-açúcar na 

literatura técnica, e quando passamos para as ligninas oriundas dos processos 

observamos muitas lacunas, as quais dificultam a compreensão detalhada da 

estrutura macromolecular e nas potenciais propriedades dessas ligninas 

técnicas. 
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Figura 8 -. Produtos base das plataformas da biorrefinaria. [PNNL/NREL 2004]. 

 

 

1.4 - Processos de deslignificação 

 

 

Celulose, polioses e lignina, principais componentes dos materiais 

lignocelulósicos, estão estreitamente associados nos tecidos vegetais. Essa 

associação impede o acesso dos agentes hidrolíticos à celulose. Sendo assim, 

um pré-tratamento é necessário para remoção da lignina e redução da 

cristalinidade da celulose, melhorando assim a acessibilidade à celulose.  

 Os processos de polpação empregados industrialmente para remoção 

da lignina são os processos Kraft, Soda e Sulfito. As ligninas recuperadas 

nestes processos são denominadas como ligninas Kraft, Soda e 

lignossulfonatos, respectivamente. No contexto de biorrefinaria, os processos 

de polpação podem ser considerados como etapas de pré-tratamento dos 
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materiais lignocelulósicos, visando à obtenção de polpas deslignificadas e mais 

adequadas para as operações de hidrólise, ácida e/ou enzimática. 

[TAHERZADEH e KARIMI, 2008]. 

 

 

1.4.1 - Processo de polpação Kraft 

 

 

 O desenvolvimento do processo Kraft é creditado a Dahl, em 1879, 

quando o processo foi efetivamente patenteado. Em um esforço para encontrar 

um substituto para o carbonato de sódio no ciclo de recuperação, foi 

introduzido o sulfato de sódio. Esse foi reduzido a sulfeto pela ação da fornalha 

da caldeira de recuperação e então introduzido no sistema de polpação. 

Posteriormente, Dahl descobriu que o sulfeto no licor de cozimento acelerava 

de forma significativa as reações de deslignificação e produzia polpa mais 

resistente [SMOOK, 1994]. 

O processo Kraft de produção de celulose é o de maior emprego no 

Brasil, e isso se deve a grande flexibilidade em relação às espécies de 

madeira, a qualidade da polpa produzida e à eficiência e economia na 

recuperação dos reagentes. 

A deslignificação de materiais lignocelulósicos para a produção de 

celulose Kraft envolve o tratamento a alta temperatura com uma solução 

aquosa de hidróxido de sódio e sulfeto de sódio. O processo resulta na 

degradação e dissolução de 90-95% da lignina originalmente presente nos 

tecidos vegetais e leva ao isolamento da polpa celulósica. Uma variedade de 

diferentes métodos tem sido explorada para recuperar a lignina dos licores de 

cozimento (Kraft) incluindo ultrafiltração [WALLBERG, O. et. al., 2003; 

JÖNSSON, A. S., 2008], utilização de solventes orgânicos, acidificação 

[GANDINI, A.; BELGACEM, M. N., 2008], precipitação com cálcio ou aditivos 

poliméricos [VILLAR, J.C. et al., 1996; GANJIDOUST, H, 1997]. 

 O mecanismo de deslignificação envolve a formação de intermediários 

metileno-quinona, como ilustrado na figura 9. O carbono α pode reagir com 

íons hidroxila, hidrossulfeto e sulfeto presentes no meio reacional. Como os 
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íons sulfeto e hidrossulfeto são nucleófilos mais fortes que o íon hidroxila, 

estruturas benziltiol são preferencialmente formadas. Esta espécie fortemente 

nucleofílica desloca o radical arilóxido ligado ao carbono β formando um 

epissulfeto, causando a despolimerização da molécula de lignina [GIERER, 

1980]. 

 A solubilidade em água da lignina Kraft é diminuída quando o pH é 

reduzido, isso ocorre devido à inibição da ionização da molécula favorecendo 

processos de agregação entre as moléculas de lignina. Uma vez que outros 

componentes do licor negro (como componentes inorgânicos, açúcares e 

produtos de degradação) são solúveis em água em uma ampla faixa de pH, a 

lignina precipitada pode ser isolada relativamente pura. 
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Figura 9 -.  Reações de formação da lignina Kraft. Fonte: LIN e DENCE, 1992. 
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 Embora o processo Kraft seja o mais utilizado em todo mundo, a 

recuperação da lignina Kraft e utilização para produção de novos produtos não 

é amplamente praticada. Um dos motivos é que o processo se baseia na 

recuperação de produtos químicos e de energia que envolve a queima do licor 

de polpação, essenciais para o desenvolvimento econômico do processo. 

 A lignina Kraft pode ser recuperada com elevado grau de pureza devido 

sua baixa solubilidade em água. Os componentes, lignina e carboidratos, 

podem ser fracionados, pois à medida que reduzimos o pH do meio reduzimos 

também a ionização da molécula levando a agregação dos fragmentos de 

lignina. 

 A literatura apresenta vários dados sobre a distribuição de peso 

molecular de lignina Kraft. Precipitações realizadas em laboratório a partir de 

licores negros industriais mostram pesos moleculares médios desde 2500 – 

39000 [MORK, 1986; GELLERSTEDT, 1984]. 

O conteúdo total de hidroxilas varia de 1,2 - 1,27 grupos por unidade C9, 

dos quais 56-60% são compostos fenólicos, e cerca de 0,15 grupos carbonila 

por unidade C9 conjugados e não conjugados estão presentes na estrutura 

[SARKANEN, K. V., LUDWING, A. A., 1971].  

Aplicações comerciais mais atuais para lignina Kraft envolvem seus 

derivados químicos, ao invés da lignina obtida diretamente do processo. Os 

derivados mais amplamente utilizados são produtos sulfonados solúveis em 

água, que são utilizados como agentes tensoativos. Estes sulfonatos são 

obtidos pela metanossulfonação dos anéis aromáticos da lignina. 

 

 

1.4.2 – Processo de polpação sulfito 

 

 

Este método, desenvolvido em 1867 pelo químico americano Benjamim 

Tilghmann, dominou absoluto por cerca de 80 anos o processo produtivo de 

pastas químicas de celulose de madeiras. [KOCUREK, M. J., et al.,1985].  

No processo de polpação Sulfito a madeira é tratada em temperaturas 

entre 140 -170 °C com uma solução aquosa de um sulf ito ou bissulfito, onde 
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são empregados diferentes contra íons tais como sódio, amônio, magnésio e 

cálcio. O tipo de sal, sua solubilidade e dissociação características determinam 

o pH da digestão. A clivagem de ligações Interunidades e a introdução do 

grupamento sulfônico levam à solubilização da lignina (lignossulfonato) e o 

mecanismo destas reações de deslignificação são característicos do pH do 

meio reacional.  

 Durante o processo de digestão ocorrem reações de clivagem da ligação 

carbono-oxigênio, que interconectam as unidades de lignina, e sulfonação da 

cadeia alifática da lignina. Estas reações são o resultado do ataque dos íons 

sulfito ou bissulfito à lignina. O ataque nucleofílico depende do pH, assim, em 

pH ácido, íons benzílicos em unidades fenólicas ou não-fenólicas são 

sulfonados na posição α (Figura 10), enquanto em pH elevado estruturas 

metileno-quinonas de unidades fenólicas são os alvos preferenciais [GANDINI 

e BELGACEM, 2008]. 
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Figura 10 -.  Reações de formação de lignossulfonatos em pH ácido [GANDINI 

e BELGACEM, 2008]. 
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Durante o processo de polpação cerca de 4-8 % de enxofre é 

incorporado nas moléculas de lignina, sendo a maioria na forma de grupos 

sulfonato [GLASSER W.G., 1981]. Esses grupos são os responsáveis pela 

solubilidade da lignina em água e evitam a sua recondensação, uma reação 

que é prejudicial para a polpação, uma vez que resulta na redeposição de 

lignina nas fibras. Segundo dados da empresa Lignotech Borregaard (principal 

produtor de lignossulfonatos de madeira), o grau de sulfonação nos 

lignossulfonatos produzidos vão de 0,17 - 0,65 grupos sulfonato por unidade 

fenilpropano, ou cerca 0,9 - 3,3 grupos sulfonato por 1 000 g de lignina.  

A polpação Sulfito, assim como os diversos outros processos, não 

remove a lignina seletivamente. Os carboidratos, especialmente as 

hemiceluloses, são dissolvidos de forma considerável. Além disso, os 

carboidratos podem estar quimicamente combinados com algumas frações de 

lignossulfonatos [GANDINI e BELGACEM, 2008]. Todos estes componentes 

são altamente solúveis em água o que dificulta a separação baseando-se em 

diferenças de solubilidade. 

 

 

1.4.3 - Processo de polpação soda 

  

 

A polpação Soda foi introduzida industrialmente em 1853  e tem sido 

tradicionalmente utilizada para gramíneas, tais como bagaço de cana-de-

açúcar, linho, etc [KOCUREK, M. J., et al.,1985]. 

A utilização de antraquinona, como aditivo em processos alcalinos de 

produção de celulose, data da segunda metade da década de setenta 

[HOLTON e CHAPMAN, 1977], quando se descobriu que sua presença, 

mesmo em baixas dosagens, propiciava um aumento de rendimento, com 

incremento na taxa de deslignificação, resultando em menores teores de lignina 

residual na polpa. 

Gierer (1980) mostra o sistema redox da antraquinona com os 

polissacarídeos e lignina. A antraquinona estabiliza os polissacarídeos da 

madeira, oxidando seus grupos terminais redutores para ácidos aldônicos, 
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sendo por isso, reduzida para antrahidroquinona. A forma reduzida, monoânion 

de antraidroquinona, adiciona nucleofilicamente no intermediário metileno-

quinona do tipo éter β-arila da lignina, promovendo a ruptura dessa ligação e 

recuperando a antraquinona na forma oxidada. Esse sistema redox funciona, 

muitas vezes, antes de se condensar de modo irreversível. 

No processo de polpação soda a matéria-prima é tratada com uma 

solução aquosa de hidróxido de sódio em temperaturas que podem chegar até 

160oC. A remoção da lignina durante a polpação soda também ocorre pela 

clivagem de ligações éter, em primeiro lugar em unidades fenólicas e, em uma 

fase posterior da deslignificação, nas unidades fenólicas eterificadas. A 

geração de grupos fenólicos livres nessas reações resulta em fragmentos de 

lignina que são solúveis em meio alcalino.  

 Existem algumas semelhanças entre o processo soda e o processo 

Kraft, como as reações de clivagem de ligações lignina-carboidrato e 

despolimerização e condensação da lignina. Estruturas metileno-quinona 

provenientes de grupos fenólicos livres são formados durante a polpação soda, 

mas neste caso o ataque nucleofílico não é muito importante, dada a natureza 

nucleofílica relativamente mais fraca do grupo hidroxila. Na polpação soda a 

despolimerização da lignina ocorre principalmente em unidades β aril éter 

fenol-eterificadas (Figura 11). Neste contexto, a formação das estruturas 

metileno-quinona não é possível, ao invés disso, grupos hidroxila nos carbonos 

α e γ auxiliam a eliminação do grupo arilóxido, com a formação de um epóxido 

intermediário, que em condições alcalinas abre-se para formar um glicol 

[GANDINI e BELGACEM, 2008].  
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Figura 11 -.  Reações na polpação soda [GANDINI e BELGACEM, 2008]. 

 

 

 A recuperação da lignina soda do licor de polpação ocorre pela 

precipitação ácida. O pH do licor é reduzido gradualmente, utilizando ácidos 

minerais, com a formação de uma pasta de lignina que é filtrada e lavada. 

As ligninas soda são obtidas em sua maioria a partir de plantas 

diferentes de madeira, e estas ligninas de plantas “não-madeira” têm diferenças 

estruturais em relação à lignina da madeira. Além de porções de unidades 

guaiacila e siringila diferentes, possuem quantidades significativas de unidades 

p-hidroxifenila, o que aumenta o número de sítios livre para reações de 

condensação. Estas ligninas contêm também ácidos fenólicos que servem 

como ponte de reticulação com os carboidratos. 
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Resultados recentes sobre a distribuição das massas molares dessas 

ligninas mostram valores de 6900 - 8000 e polidispersividades da ordem de 3 

[GANDINI e BELGACEM, 2008]. 

 

 

1.4.4 - Processos de polpação organossolve 

 

 

Os processos de polpação organossolve têm sido objeto de inúmeros 

estudos para conversão e utilização de materiais lignocelulósicos [ZHAO, X. et 

al., 2009; RUZENE, D. S, et al. 2007; PASQUINI, D. et al., 2005]. Em 

comparação com os processos convencionais (Kraft e Sulfito) a polpação 

organossolve apresenta vantagens econômicas e ambientais, uma vez que a 

utilização de solventes orgânicos (por exemplo: etanol) permite a operação de 

plantas menores e mais compactas, elimina a necessidade de recuperação de 

reagentes inorgânicos e reduz a emissão de enxofre. Adicionalmente, a lignina 

removida pode ser recuperada nas operações de reciclagem do solvente 

orgânico, as quais envolvem etapas de destilação e precipitação. 

O processo pode ser realizado a partir da utilização de uma grande 

variedade de solventes orgânicos ou de misturas água/solvente orgânico, com 

ou sem adição de catalisadores e em temperaturas na faixa de 100-250oC 

[SUN e CHENG, 2002]. Entre os solventes estudados temos aqueles com 

baixos pontos de ebulição (metanol e etanol), bem como uma variedade de 

álcoois com ponto de ebulição mais elevado (etileno-glicol, glicerol, álcool tetra-

hidrofurfurílico) e outras classes de compostos orgânicos como, por exemplo, 

dimetilsulfóxido, éteres, cetonas, e fenóis. [ZHAO, CHENG, e LIU, 2009]. 

Nos processos organossolve os solventes orgânicos solubilizam 

diretamente os fragmentos de lignina gerados da hidrólise de ligações do tipo 

éter, como as ligações β-O-4 e α-O-4. Para a maioria dos processos 

organossolve, quando realizados em altas temperaturas (185 – 210oC) não há 

a necessidade de adição de ácido como catalisador, pois os ácidos orgânicos 

liberados a partir da biomassa agem como catalisadores para a ruptura das 
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ligações dos complexos lignina-carboidrato (DUFF e MURRAY, 1996, ; 

BALOGH, et al., 1992).  

 

 

1.5 - Polímeros e biopolímeros 

 

 

A utilização de polímeros está associada ao desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural da humanidade. O desenvolvimento da indústria de 

petróleo e derivados petroquímicos ampliou a fonte de matéria prima e 

fortaleceu os estudos de novos polímeros que hoje são utilizados em muitos 

processos e equipamentos industriais. Aliado a todas estas transformações 

desenvolveram-se, ainda, os equipamentos de transformação, tais como as 

máquinas para extrusão, injeção, entre outros, que consolidaram as demandas 

por polímeros [BOWER, 2002]. 

A perspectiva do esgotamento das reservas de petróleo e a pressão 

ecológica decorrente do uso dos derivados do petróleo culminaram no 

desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas que propõem novos 

insumos para a indústria química, a partir de fontes renováveis. O 

desenvolvimento de materiais sustentáveis, que agridam menos a natureza, 

tende a ser uma ótima alternativa tanto para a proteção ambiental, quanto 

para o desenvolvimento industrial. Deste modo, surgiram os usos e aplicações 

de biopolímeros, como alternativas sustentáveis que visam o desenvolver 

tecnológico juntamente com a preocupação ambiental.  

Os biopolímeros são polímeros ou copolímeros produzidos a partir de 

matérias-primas de fontes renováveis, como: milho, cana-de-açúcar, celulose, 

e outras [ABNT NBR 15448-1]. As fontes renováveis são assim conhecidas por 

possuírem um ciclo de vida mais curto comparado com fontes fósseis como o 

petróleo o qual leva milhares de anos para se formar. 

Apesar de todas as vantagens, os biopolímeros possuem algumas 

limitações técnicas que tornam difícil sua processabilidade e seu uso como 

produto final [BRITO, et al., 2011]. Assim, muitos estudos de modificação dos 

biopolímeros vêm sendo realizados para viabilizar o processamento e uso dos 
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mesmos em diversas aplicações [FECHINE, 2010]. Para isso, blendas [LI e 

SARKANEN, 2001; KHAN,M. A., 2004,] e compósitos [THIELEMANS, et al., 

2002] têm sido estudados para melhorar propriedades como processabilidade, 

resistência térmica, propriedades mecânicas, propriedades reológicas, 

permeabilidade a gases e taxa de degradação. 

 

 

1.6 - Aplicações de lignina 

 

 

As grandes quantidades de subprodutos resultantes de atividades 

agrícolas, marinhas e florestais representam uma promissora geração de 

recursos naturais disponíveis para modificações químicas específicas 

destinadas a gerar novos materiais. E valorizar todos os componentes de um 

determinado recurso, que é o foco das biorrefinarias, é essencial para agregar 

valor aos processos e os tornarem viáveis economicamente.  

Tradicionalmente, a maior parte da lignina obtida como subproduto dos 

processos de polpação da indústria de papel e celulose é consumida como 

combustível na própria unidade fabril. Entretanto, nas últimas décadas, estudos 

foram direcionados para investigar a possibilidade de introduzir a lignina em 

novos materiais poliméricos, como tentativa de encontrar novas alternativas à 

petroquímica e seus derivados. Inúmeros trabalhos nessa área estão 

disponíveis [CATETO, et al.  2009; LORA e GLASSER, 2002; GANDINI e 

BELGACEM, 2002; GUO e GANDINI, 1991;  SAZANOV, et al., 2002;  MIALON, 

PEMBA, e MILLER, 2010; THAKUR, THAKUR, RAGHAVAN, e KESSLER, 

2014; ARGYROPOULOS, et al., 2014]. Embora haja algumas outras 

aplicações, tais como adesivos, dispersante ou emulsificante, correagentes em 

resinas fenólicas, fibras de carbono, espuma de poliuretanas e blendas 

poliméricas, produtos comerciais com maior valor agregado não são ainda 

comercializados [GOSSELINK, 2004; STEWART, D. 2008]. 

Apesar de todos os esforços e conhecimentos gerados nesta área, a 

lignina ainda enfrenta algumas dificuldades para ser aceita como alternativa 

viável e competitiva, como monômero ou macromolécula, para substituir 
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materiais poliméricos convencionais de síntese. Duas grandes dificuldades são 

encontradas: a indisponibilidades de ligninas comerciais com alta pureza e a 

ausência de protocolos padrão de caracterização dessas ligninas. Para 

formulação de polímeros é essencial o conhecimento da estrutura e 

funcionalidade dos substratos.  

Dada à fonte específica vegetal de origem e a tecnologia utilizada no 

processo de polpação/deslignificação, uma grande variedade de estruturas e 

pesos moleculares são inevitavelmente obtidas, portanto, as propriedades 

físicas e químicas das ligninas podem variar consideravelmente. Assim torna-

se essencial avaliarmos as estruturas das ligninas obtidas através dos diversos 

processos para escolha da melhor aplicação. 

Todas as ligninas obtidas dos processos possuem, no entanto, 

características comuns mais relevantes no contexto atual de que, 

independentemente da sua estrutura específica e peso molecular, todos elas 

apresentam, por exemplo, grupos OH alifáticos e fenólicos, e sítios aromáticos 

não substituídos. De maneira inevitável, as proporções relativas destas três 

porções podem variar consideravelmente, principalmente como uma 

consequência das espécies precursoras. Outras características, também 

podem ser referidas como sendo comuns das ligninas, tais como a cadeia 

alifática lateral propânica e os grupos metoxila ligados ao anel aromático, 

porém não têm um papel muito relevante em termos de reatividade química de 

polimerização [GANDINI, 2008]. 

As ligninas, como tal ou com modificações químicas, têm sido aplicadas 

como componentes de aditivos a outros polímeros, componentes de blendas 

poliméricas; [LI e SARKANEN, 2001; LI e SARKANEN, 2005] e 

macromonômeros ou como monômeros aromáticos.  A co-reação de lignina 

com resinas de fenol-formaldeído, resinas epóxi, precursores de poliuretano e 

precursores de poliésteres são as mais bem sucedidas [THIELEMANS e 

WOOL, 2005]. 

A substituição de fenol nas resinas fenol-formaldeído por ligninas é uma 

das aplicações mais conhecidas e de fato muitas trabalhos têm sido dedicados 

à síntese e avaliação desses materiais. A substituição do fenol por lignina 

reduz o custo, o tempo de cura e melhora a força e resistência à água 
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[VAZQUEZ, G., 1997; GOSSELINK, R. J. A., 2004; BAUMBERG, S., 2007; 

MANSOURI, N.E.E., 2006]. 

Modestas incorporações de lignina em blendas poliméricas de 

poliolefinas proporcionaram uma aceitável melhora nas características de 

desempenho dos polímeros. Por exemplo, a incorporação de lignossulfonato 

epoxi-modificados numa mistura de poliolefinas binário (70 PP/30 polietileno 

(PE)) em níveis de 2,5-40% (w / w) geraram polímeros com boas propriedades 

térmicas, físico-mecânicas e de superfície [FELDMAN, 1995]. Além disso, 

misturas de lignina Kraft e aminados com PP e PE, respectivamente, 

produziram polímeros com uma melhor resistência, alongamento na ruptura e 

outros elevados índices em propriedades mecânicas (WANG, A¨IT-KADFI, & 

KALIAGUINE, 1992; SIMIONESCU, 1996). 

Um fator cada vez mais importante em torno de plásticos e produtos em 

geral, mas especificamente baseado poliolefinas está relacionado a sua 

recalcitrância à biodegradação, e esta é uma área onde encontramos 

benefícios significativos pela incorporação de lignina. A variação do grau de 

incorporação de lignina vem acompanhada por um aumento no grau e taxa de 

biodegradação [SIMIONESCU, 1996]. 

A lignina pode também ser utilizada como monômeros na síntese de 

diversos polímeros aromáticos. A vanilina, obtida da oxidação da lignina, e 

anidrido acético foram submetidos à reação de Perkin onde ocorre acetilação 

da hidroxila da vanilina e, em seguida, a hidrogenação para se obter ácido 

acetildiidroferulíco. A polimerização deste monômero produziu o poli (ácido 

diidroferulíco), o qual exibe propriedades térmicas semelhantes às do 

polietileno tereftalato (PET) [MIALON, L., 2010]. 

Sazanov (2002) e colaboradores produziram uma série de novos 

poliésteres alifáticos e aromáticos, e poliamidas aromáticas derivadas de ácido 

vanílico. Os materiais obtidos na forma de filmes apresentaram boas 

propriedades térmicas. As análises iniciais mostraram que a fusibilidade e 

solubilidade de PEs está associada com a formação estruturas orientadas, que 

dependem das estruturas alifáticas ou aromáticas inseridas na cadeia, e a 

solubilidade e amolecimento de PAs estão associados com a formação de 

estáveis complexos de solvatação com o solvente. 
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1.7 - Reações de modificação de ligninas 

 

 

As propriedades de misturas ou compósitos que empregam ligninas 

podem ser melhoradas por modificações químicas apropriadas visando 

aperfeiçoar as interações entre os componentes destes materiais, reforçando 

assim sua compatibilidade. Entretanto, essas modificações devem levar em 

conta a viabilidade econômica desses novos materiais. O ideal seria que essas 

ligninas pudessem ser introduzidas nas reações de polimerização tal quais são 

obtidas dos processos de polpação/deslignificação. 

A utilização de lignina como macromonômero para síntese de polímeros 

pode ser realizada por duas vias: (a) com a lignina sem qualquer modificação 

química, sozinha ou combinada com outros polióis, ou (b) após modificação por 

reações de esterificação ou eterificação, por exemplo.  

 

 

1.7.1 Reações de oxipropilação 

 

 

A preparação de polióis de baixo custo e de recursos abundantes e 

renováveis tem sido um assunto de grande importância para a síntese de 

polímeros. É bem conhecido que a reação de oxipropilação de substratos como 

açúcares, polissacarídeos e outras substâncias contendo estruturas OH é 

acompanhada pela homopolimerização do óxido de propileno (OP) [WU, L. C. 

F.; GLASSER, W., 1984; MENEZES, A. J., 2007]. Segundo Pavier e 

colaboradores (1999) esses homopolímeros são responsáveis pelas baixas 

viscosidades e baixas temepraturas de transição vítrea (Tg = -75 oC).  

As ligninas oxipropiladas já foram estudadas por inúmeros 

pesquisadores [WU, L. C. F.; GLASSER, W., 1984; CATETO, C. A. et al. , 

2009; PAVIER, C.; GANDINI, A., 2000], sendo empregada na tentativa de 

melhorar a acessibilidade dos grupos hidroxila fenólicos e alifáticos das 

moléculas de lignina. Estas reações são influenciadas pela temperatura, 

presença de catalisador e a proporção de lignina/óxido de propileno (L/OP) 
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utilizada [CATETO, C. A., 2009]. Um padrão comum entre os experimentos 

encontrados na literatura está relacionado com as condições de operação que 

muitas vezes requerem altas temperaturas e pressões, tornando o processo, 

do ponto de vista energético, menos atraente. Além disso, a presença de 

frações insolúveis também é frequentemente detectada, devido natureza 

complexa da própria lignina [GANDINI & BELGACEM, 2008; CATETO, C. A., 

2009]. 

 Os epóxidos utilizados nas reações são importantes por possuírem alta 

reatividade, a qual se deve à facilidade com que se abre o anel que se 

encontra sob grande tensão. Estes reagem tanto em meio ácido quanto em 

meio alcalino. Em meio ácido, os epóxidos são protonados e 

consequentemente tornam-se susceptíveis ao ataque de um agente nucleófilo. 

Em meio alcalino a reação é possível quando se utiliza um nucleófilo mais 

forte, o qual é também uma base forte, como o íon alcóxido ou íon hidróxido. 

 O carbono que sofrerá o ataque nucleofílico depende do meio reacional, 

sendo que em meio básico o ataque nucleófilo ocorre principalmente no átomo 

de carbono menos substituído. No caso do óxido de propileno a reação é do 

tipo SN2 e os substratos primários reagem mais rapidamente por esse 

mecanismo devido serem menos impedidos estericamente [SOLOMONS & 

CRAIG, 2000]. 

 

 

1.8 - Fracionamento da lignina 

 

 

Uma das limitações para a aplicação das ligninas é devido a grande 

variedade de estruturas e pesos moleculares obtidos após os processos de 

polpação/deslignificação. Sendo assim, o fracionamento é uma alternativa para 

aumentar a homogeneidade dessas ligninas. 

A dissolução de um sólido ou de um líquido (soluto) em outro líquido 

(solvente) é um processo que requer energia necessária para vencer as forças 

de interação existentes entre as moléculas que constituem o soluto, bem como 

vencer as forças existentes entre as próprias moléculas do solvente. Ou seja, 
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as forças de atração entre as moléculas do soluto e do solvente devem ser 

intensas o suficiente para compensar o rompimento das forças de atração entre 

as moléculas do soluto e entre as moléculas do solvente. Assim, o processo de 

dissolução de qualquer espécie é explicado de maneira adequada através da 

análise da energia que surge do estabelecimento de novas interações entre 

soluto e solvente, além dos fatores relacionados à variação de entropia (∆S).  

Termodinamicamente, para que o processo de solubilização seja 

espontâneo é necessário que a variação da energia livre da mistura seja nula 

ou negativa. A variação de energia livre ∆GM ocorre segundo a equação: 

 

∆GM = ∆HM – T . ∆SM                   ( Equação 1) 

 

Onde ∆HM corresponde à entalpia de mistura (ou calor de mistura) e ∆SM à 

entropia de mistura [ATIKINS & PAULA, 2012]. 

Para análise da solubilidade de polímeros não é válida a análise clássica 

por via de produto de solubilidade de íons, pois a solubilização de polímeros 

não envolve mecanismos iônicos, mas sim fenômenos relativos à interação 

intermolecular. O primeiro modelo para determinação da solubilidade de 

polímeros foi proposto por Hildebrand & Schott (1949), definindo-se a 

solubilidade em termos de densidade de energia coesiva da molécula, que 

experimentalmente corresponde à energia requerida para evaporar o líquido 

utilizado na solubilização.  Matematicamente o parâmetro de solubilidade do 

polímero, δ, é igual à raiz quadrada da razão entre, Ev, energia de vaporização 

do composto, pelo volume molar do polímero, Vm:  

 

δ = (Ev/Vm)½               (Equação 2) 

 

O conceito de densidade de energia coesiva foi estendido por Hansen 

(1967), para o conceito de energia de coesão total, δ2, que relaciona o 

contributo parcial de energia de vaporização que cada tipo de interação 

intermolecular confere para a unidade de volume molar: δD – interações por 

dipolo, δP – interações por dipolos permanentes, δH – interações por ligação 

de hidrogênio.  
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δ2 = (δD)2 + (δP)2 + (δH)2             (Equação 3) 

 

Para definir uma relação do quanto solúvel um polímero é em um 

solvente, Hansen propôs o conceito de diferença relativa de energia coesiva 

(RED, do inglês relative energy difference). Quanto menor a diferença dos 

contributos de energias coesivas entre o polímero e o solvente, Ra, maior será 

a solubilidade: 

  

Ra2 = 4(δD1 - δD2)
2 + (δP1 - δP2)

2 ± (δH1 - δH2)
2              (Equação 4) 

RED = Ra/Ro 

 

Nestas equações, Ro = δD1, δP1 e δH1 são os contributos de energia 

coesiva do solvente e δD2, δP2 e δH2 são os contributos de energia coesiva do 

polímero.  

Schuerch (1952) estudou a solubilidade da lignina em inúmeros 

solventes, e observou que a capacidade dos solventes de dissolver a lignina 

aumentava à medida que aumentava a capacidade de realizar ligações de 

hidrogênio com a lignina, e o parâmetro de solubilidade de Hildebrand (δ) na 

faixa de 10,5-12,5 (cal.cm-3)1/2. 

Frações de lignina com menores massas molares são solubilizadas com 

solventes em uma gama mais ampla de parâmetros de solubilidade e 

capacidade de realizar ligações de hidrogênio do que as frações de massa 

molar mais elevada. Sendo assim, podemos fracionar a lignina utilizando 

solventes com diferentes parâmetros de solubilidade levando a obtenção de 

frações menos polidispersas e consequentemente mais homogêneas 

[BOTARO, 1996]. 

 

 

1.9 - Reações de esterificação. 

 

 

Os polímeros são produzidos sinteticamente através da reação de 

polimerização dos seus monômeros. Os poliésteres fazem parte de uma 
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categoria de polímeros que possuem grupamentos éster em sua cadeia 

principal e são obtidos pela reação de policondensação entre um poliácido e 

um poliol, reação conhecida como esterificação. 

 

 

1.9.1 - Polimerização por etapas ou policondensação . 

 

 

A policondensação é utilizada em grande escala na indústria de 

polímeros. De um modo geral, ela ocorre pela reação de dois monômeros 

difuncionais com a geração, ou não, de um subproduto de baixa massa molar 

[CANEVAROLO, 2006]  

Este tipo de polimerização é muito utilizada na síntese de poliésteres, 

poliuretanos e poliamidas. Ela foi usada pela primeira vez por Carothers para 

obter o Nylon, que é uma poliamida, pela reação de um ácido dicarboxílico com 

uma diamina.  

A transesterificação também é empregada para obtenção de poliésteres 

pela reação de um éster e um álcool. Esta forma de polimerização é usada 

industrialmente para obter o poli(tereftalato de etileno), PET, reagindo o éster 

dimetílico do ácido tereftálico com etilenoglicol. De um modo geral empregam-

se moléculas com funções carboxílicas ou álcool nas duas extremidades, de 

modo que a reação se auto propague [DE PAOLI, 2008]. 

A funcionalidade dos monômeros (número de centros ativos) será 

responsável pela existência ou não de ramificações nas cadeias poliméricas, 

sendo também divididos em saturados e insaturados dependendo da sua 

estrutura química. Para o grau de conversão ser elevado, assim como, a 

obtenção de polímeros com elevado peso molecular são necessários tempos 

de reação longos. 

A preparação de polímeros por policondensação pode ocorrer em 

sistemas homogêneos como a policondensação em massa, em solução, ou 

sistemas heterogêneos como a policondensação em suspensão, interfacial e 

no estado sólido [MANO e MENDE, 1998]. 
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A polimerização em massa é o processo mais simples uma vez que 

envolve apenas os reagentes e o catalisador (quando requerido) e os controles 

de variáveis como a temperatura e a pressão moldam a extensão das 

propriedades do produto final. 

A polimerização em solução ocorre na presença de um solvente inerte 

que permite controlar a velocidade de reação através do efeito da concentração 

dos reagentes. Neste processo o polímero formado pode ser solúvel ou não no 

solvente usado.  

Na polimerização interfacial, a formação do polímero dá-se na interface 

de duas fases líquidas imiscíveis cada uma contendo um dos monômeros 

[BOUCHEMAL, 2002]. 

Um típico sistema de polimerização por suspensão apresenta um ou 

mais monômeros insolúveis em água, contendo um iniciador solúvel na fase 

orgânica. Através de um sistema eficiente de agitação, a fase monomérica, 

também dita orgânica, se dispersa na fase aquosa contínua sob a forma de 

gotículas esféricas [MACHADO, LIMA e PINTO, 2007]. 

Os poliésteres podem ser preparados por qualquer destes métodos, 

dependendo da sua aplicabilidade e da natureza dos monômeros envolvidos. 

A síntese industrial típica de um poliéster é feita por duas vias: (a) 

transesterificação de um diéster dimetílico com um diol para formar um diéster 

intermediário e oligômeros, seguida da policondensação para formar o 

polímero; ou (b) esterificação direta do diácido com o diol, seguida da 

policondensação. 

A poliesterificação direta é uma reação lenta a temperaturas baixas e por 

isso é normalmente conduzida por polimerização em massa a temperaturas 

elevadas (150-290ºC), o que também favorece a remoção de água formada. 

Este processo envolve normalmente o uso de catalisadores como sais e óxidos 

metálicos, como o acetato de zinco e trióxido de antimônio e compostos 

organometálicos, nomeadamente alcóxido de titânio e zircônio [GOMES, 2009]. 

 A policondensação utilizando cloreto de diácidos é afetada pelo 

aquecimento e se o ácido clorídrico formado no meio não for removido, pode 

ocorrer a formação de haletos de alquila e ésteres de dialquila [GOMES, 2009]. 
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1.9.2 - Estrutura e propriedades dos poliésteres. 

 

 

 As propriedades físicas dos polímeros são influenciadas pela estrutura 

das unidades monoméricas, pelo tamanho das moléculas, pela natureza das 

forças inter e intra moleculares e pela uniformidade das estruturas moleculares. 

 Os polímeros podem ser formados por cadeias sem ramificações, 

chamados polímeros lineares; ou podem apresentar ramificações, cujo grau e 

complexidade podem ir até formação de retículos, resultando então o que se 

denomina polímero reticulado, ou polímero com ligações cruzadas, ou polímero 

tridimensional. 

 Os polímeros podem ser divididos segundo suas propriedades 

termomecânicas em: termoplásticos, termorrígidos e elastômeros. 

Os polímeros lineares ou ramificados, que permitem fusão por 

aquecimento e solidificação por resfriamento, constituem os chamados 

termoplásticos. Os polímeros que, por aquecimento ou outra forma de 

tratamento, assumem a estrutura tridimensional, reticulada, tornando-se 

insolúveis e infusíveis, são chamados termorrígidos. Os elastômeros são uma 

classe intermediária entre os termoplásticos e termorrígidos, pois não são 

fusíveis, mas apresentam capacidade de estiramento extremamente elevada, 

sofrendo deformação elástica completa e reversível e têm tendência muito 

baixa à cristalização [MANO e MENDE, 1998]. 

A natureza (aromática ou alifática) dos grupos bifuncionais dos 

monômeros nas cadeias de poliésteres lineares exerce uma influência forte nas 

propriedades dos polímeros. Poliésteres alifáticos são polímeros 

semicristalinos ou fluídos viscosos com temperatura de fusão baixa (40-80ºC) e 

apresentam baixo desempenho mecânico. Os poliésteres totalmente 

aromáticos são polímeros amorfos de elevada Tg ou polímeros semicristalinos 

com temperatura de fusão muito elevada. Estes materiais são difíceis de 

processar devido a problemas de solubilidade e/ou de degradação associada à 

fusão.  

Os copolímeros alifático-aromáticos mostram-se como uma alternativa 

bastante interessante aos polímeros aromáticos e alifáticos, pois nos permitem 
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obter um material em que é possível variar os teores de cada componente, as 

propriedades mecânicas, térmicas e a taxa de biodegradabilidade, sendo 

possível obter um material biodegradável e de alto desempenho 

[BALDISSERA, 2004]. 
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2 - OBJETIVOS 

 

O interesse mundial pelo desenvolvimento de fontes renováveis de 

energia e a proposição de instalação de biorrefinarias, para geração de novos 

materiais, levou o estudo de materiais lignocelulósicos a uma posição de 

destaque. No caso do Brasil, dentre os materiais lignocelulósicos, a cana-de-

açúcar mostra-se promissora devido ao elevado volume de produção 

alcançado. 

 Os objetivos deste trabalho contemplam o estudo de pré-tratamentos 

baseados em polpação/deslignificação de bagaço de cana-de-açúcar, a 

caracterização dos produtos obtidos (ligninas) e a preparação de derivados de 

lignina.  

Os rendimentos e as seletividades dos pré-tratamentos, bem como as 

características das ligninas obtidas, serão considerados para a compreensão 

das particularidades de cada um dos mecanismos de deslignificação 

estudados. O objetivo é estabelecer relações entre os processos empregados, 

a estrutura das ligninas obtidas e a obtenção planejada de derivados de lignina. 

As ligninas obtidas dos processos de polpação/deslignificação 

apresentam algumas limitações que dificultam o desenvolvimento de novos 

produtos com maior valor agregado. Um dos problemas encontrados é a 

heterogeneidade, por isso foram estudados também processos de 

fracionamento utilizando solventes com diferentes parâmetros de solubilidade, 

a fim de obter frações de ligninas mais homogenias.  

A complexidade da estrutura das ligninas interfere na reatividade e para 

facilitar a acessibilidade, de grupos mais impedidos estericamente, foram 

realizadas reações de modificação, sendo escolhida para esse fim a 

oxipropilação. 
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3- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1- Matéria-prima 

 

 

 O bagaço foi gentilmente cedido pela Usina Iacanga localizado na 

cidade de Iacanga, SP, sendo este colhido na safra 2010/2011. O material 

fornecido originalmente composto por uma mistura de fibras e medula vem 

acompanhado de certa quantidade de impurezas. A fim de remover essas 

impurezas o bagaço passou por um processo de lavagem com água quente, 

seguido por um peneiramento úmido a frio. O bagaço foi adicionado a um 

recipiente contendo água a 80ºC e agitado por cerca de 1 hora, depois foi 

lavado com água fria em uma peneira de 100 mesh (abertura de 0,15 mm). 

 

 

3.2 – Caracterização da matéria-prima 

 

 

 Para caracterizar a matéria prima e avaliar os processos de 

deslignificação o bagaço e as polpas foram analisados segundo teor de 

umidade, teor de cinzas, cristalinidade, quantidade de lignina e polissacarídeos. 

 

 

3.2.1 – Teor de umidade 

 

 

O teor de umidade das amostras foi determinado em balança OHAUS 

modelo MB200 a partir de 1 grama de material, pelo aquecimento a 105º até 

massa constante. A balança mede diretamente a porcentagem de perda de 

massa que é relativa ao teor de umidade do bagaço. 
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3.2.2. – Teor de cinzas 

 

 

 Os teores de cinzas dos materiais foram determinados pelo teor de 

resíduos resultantes da queima completa do material conforme norma Tappi 

T211 om-93 modificada. Cerca de 1g de material é adicionado em um cadinho 

de porcelana de massa conhecida. Este cadinho é levado a mufla a uma 

temperatura de 525ºC por um período de 4 horas. O cadinho é depois resfriado 

e pesado com o resíduo. Determinou-se o conteúdo de cinzas com base na 

massa do resíduo relativo à massa de material seco. 

 

 

3.2.3 – Teor de extrativos 

 

 

 O bagaço de cana-de-açúcar foi submetido a uma extração em um 

extrator soxhlet utilizando-se uma mistura cicloexano/etanol (1:1, v/v), conforme 

norma Tappi T204 cm-97 modificada. As modificações foram na escolha dos 

solventes, pois a norma utiliza benzeno/etanol, e o tempo de extração. O tempo 

de extração (48 horas) foi determinado pelo monitoramento da concentração da 

solução por meio de espectroscopia no ultravioleta. Este procedimento foi 

realizado a fim de se remover os extrativos orgânicos solúveis nesta mistura de 

solventes. Determinou-se o conteúdo de extrativos com base na diferença em 

massa do bagaço seco antes e depois do processo de extração. 

 

 

3.2.4 - Determinação do conteúdo de lignina 

 

 

A determinação de lignina foi estudada a partir das condições 

empregadas no método de hidrólise e solubilização da celulose e polioses em 

ácido sulfúrico. Nestas condições, a lignina sofre reações de condensação e é 
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determinada gravimetricamente a partir do resíduo insolúvel. Este método, 

tratado genericamente como método Klason, é dividido em duas etapas: 

tratamento do material lignocelulósico com ácido sulfúrico 72% por um período 

de 2 h seguido de hidrólise com ácido sulfúrico a 3%, sob refluxo, por 4 h. 

Pesou-se cerca de 1 g de amostra seca (bagaço integral e bagaço pré-

hidrolisado) e transferiu-se para um erlenmeyer de 250 mL com 15,0 mL de 

ácido sulfúrico na concentração de 72%. Esta mistura ficou sob agitação por 

um período de 2 h. Após esse tempo, transferiu-se a mistura para um balão de 

1,0 L, completou-se o volume até concentração de 3% com água destilada e 

aqueceu-se sob refluxo por 4 h. Em seguida, filtrou-se a lignina insolúvel em 

um funil de vidro sintetizado nº 4 previamente tarado. Coletou-se o filtrado para 

análise posterior de lignina solúvel. Secou-se o funil com a lignina insolúvel em 

estufa à vácuo a 80 + 5°C por 24 horas. Resfriou-se em dessecador e peso u-

se até obtenção de massa constante. A porcentagem de lignina Klason 

insolúvel foi determinada pela equação1.  

100
2

1
% x

m

m
Lignina =          (Equação 5) 

Onde: 

% Lignina = teor percentual de lignina Klason insolúvel. 

m1 = massa (g) de lignina Klason insolúvel seca. 

m2 = massa (g) de bagaço inicial seco. 

 

Para uma melhor compreensão do processo de hidrólise, os açúcares 

dissolvidos e produtos derivados destes (furfural e hidroximetilfurfural) foram 

quantificados por meio de análise cromatográfica. A lignina solubilizada em 

meio ácido foi quantificada por espectroscopia na região do ultravioleta.  

 

 

3.2.5 - Determinação de lignina solúvel 

 

 

A quantidade de lignina solúvel foi determinada através da medida de 

absorbância a 215 e 280 nm das soluções resultantes das filtrações do método 
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Klason (item 3.2.4). As concentrações de lignina foram calculadas pela 

equação 2: 

 

300

)53,4(
)/( 280215 AAx

LgC
−

=              (Equação 6) 

 

A equação (6) é resultante da resolução simultânea de duas equações: 

 

A280= 0,68 CD + 18 CL 

A215= 0,15 CD + 70 CL 

 

Onde  A280= valores de absorbância da solução a 280 

 A215= valores de absorbância da solução a 215 

 CD= concentração dos produtos de degradação dos carboidratos (g/L) 

 CL= concentração de lignina solúvel (g/L)  

 Os valores 0,68 e 0,15 são as absortividades molares dos produtos de 

degradação (HMF e Furfural) em 280 e 215 nm, respectivamente, e os valores 

18 e 70 são absortividades molares da lignina solúvel em 280 e 215 nm, 

respectivamente [DENCE e LIN, 1992]. 

 

 

3.3 - Extração de lignina pelo método Pepper 

 

 

Esse método foi escolhido para obtenção de uma lignina padrão de 

referência, pois segundo trabalhos publicados [FUKUSHIMA et al., 2001] a  

lignina obtida apresenta baixa contaminação por carboidratos. Interessante 

destacar, também, que o método é adequado, pois utiliza condições brandas 

com solvente inerte minimizando reações de degradação e/ou condensação. 

 O bagaço pré-extraído com cicloexano/etanol, primeiramente passou por 

um processo de moagem para obtenção de granulometria de 40-60 mesh em 

seguida foi tratado com dioxano-ácido clorídrico aquoso 2N (9:1) à temperatura 

de ebulição (89-90ºC). A extração foi realizada em um balão acoplado a um 
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condensador de bolas. Utilizou-se uma razão bagaço-solvente de 1:10 (m/v) 

por um tempo de 4 horas. O sistema foi colocado em um banho de água a 

90ºC e o tempo de extração contado a partir do início do refluxo (cerca de 15 

minutos após o sistema ser colocado no banho). Após a extração, o material 

residual foi filtrado, transferido para um béquer, lavado com solução dioxano-

água (9:1), sob agitação mecânica, e novamente filtrado. Repetiu-se o 

procedimento de lavagem por 3 vezes. Os filtrados foram neutralizados com 

bicarbonato de sódio, reunidos e concentrados até 150 mL. O concentrado foi, 

então, adicionado em 2000 mL de água sob agitação. A lignina precipitada foi 

centrifugada e o sólido sedimentado foi transferido para dessecador, contendo 

pentóxido de fósforo, e mantido à pressão reduzida até peso constante. 

 

 

3.4 – Acetilação das ligninas 

 

 

 As ligninas foram acetiladas para melhorar a solubilidade nos solventes 

empregados nas análises de RMN 13C (clorofórmio deuterado) e de GPC 

(THF). Para acetilação dissolveu-se 1g de lignina em 10 mL de piridina anidra e 

20 mL de anidrido acético. Após 48 horas de agitação à temperatura ambiente, 

adicionou-se 20 mL de metanol/diclorometano 1:1 (v/v) gelado. A solução foi 

transferida para um funil de separação e lavada com HCl 2 M até eliminação de 

toda piridina. Então a amostra foi lavada adicionalmente com 10 mL de água e 

evaporada sob pressão reduzida. 

 

 

3.5 - Processos de pré-hidrólise do bagaço 

 

 

 Os processos de pré-hidrólise foram avaliados pelo tempo de reação, 

temperatura e razão sólido líquido (bagaço/água). A razão sólido/líquido foi 

estudada nas proporções bagaço/água de 1:5 e 1:10 (m/v) em reator de aço 

inox 316L com volume reacional de 0,5 L. As temperaturas estudadas foram de 
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160 e 170 oC e o tempo de reação variando de 20 min a 100 min. Após o 

tempo reacional, foi realizado o resfriamento e a despressurização do reator. O 

bagaço pré-hidrolisado foi filtrado e lavado com água. Assim como o bagaço 

integral e as polpas deslignificadas, os bagaços pré-hidrolisados tiveram a 

composição de polissacarídeos determinada por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC).  

 

 

3.6 - Processos de deslignificação 

 

 

A deslignificação do bagaço de cana-de-açúcar foi realizada por cinco 

diferentes processos: Polpação Soda/Antraquinona (SA), Polpação Sulfito (SO) 

(Neutro, Alcalino e Ácido) e Polpação Organossolve (ORG) etanol/água. 

 

 

3.6.1- Polpação soda/antraquinona 

 

 

 Para realização da polpação soda/antraquinona 50,0 g de bagaço foram 

adicionados em um reator PARR de 1,0 L juntamente com 10,3 g de NaOH, 

correspondente a 16% de álcali ativo expressos como Na2O e 0,15% de 

antraquinona, respeitando a razão sólido/líquido de 1:10. O cozimento foi 

realizado a 160oC durante 1 hora. Após o término do processo, as polpas foram 

separadas por filtração e lavadas com solução de NaOH 1% para remoção das 

ligninas adsorvidas nas fibras. As ligninas recuperadas foram precipitadas com 

adição de ácido sulfúrico concentrado. 
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3.6.2 - Polpação sulfito 

 

 

A polpação sulfito foi estudada em meio alcalino, ácido e neutro. Foram 

adicionados 50 g de bagaço em um reator PARR de 1,0 L juntamente com uma 

carga de Na2SO3 de 18% e 3% de NaOH para polpação sulfito alcalino. A 

polpação sulfito neutro foi realizada com carga de Na2SO3 de 18% e 3% de 

Na2CO3, respeitando a razão sólido/líquido de 1:10. Para polpação sulfito em 

meio ácido foi utilizado bissulfito de sódio (NaHSO3) com carga de 18%. O 

cozimento foi realizado em temperatura de 165oC durante 1 hora. Após a 

separação das polpas (por filtração e lavagem com solução de NaOH 1%), os 

lignossulfonatos foram obtidos dos respectivos licores de cozimento (filtrado) 

por remoção da água em equipamento BUCHI 190 Mini Spray Dryer.  

 

 

3.6.3 - Polpação organossolve etanol/água 

 

 

Para realização da polpação organossolve etanol/água 50,0 g de bagaço 

foram adicionados em um reator PARR de 1,0 L juntamente com quantidades 

de etanol/água (1:1 v/v) respeitando-se a razão sólido líquido de 1:10. A 

polpação foi realizada a 190oC durante 2 hora. As polpas foram recuperadas 

por filtração do licor de cozimento e as ligninas isoladas a partir da evaporação 

do solvente orgânico. 

 

 

3.7 - Caracterizações das polpas 

 

 

 As polpas foram caracterizadas segundo as normas Tappi, sendo 

determinados os rendimentos de polpação, teor de cinzas, lignina Klason, 

composição de açúcares, umidade e cristalinidade. 
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3.7.1 - Rendimento de polpação 

 

 

 Os processos de isolamento das ligninas, aqui tratados como pré-

tratamentos, atacam tanto a ligninas quanto a fração de polissacarídeos do 

material lignocelulósico. Assim a determinação do rendimento da polpação 

pode ser utilizada para analisar a severidade do pré-tratamento e a qualidade 

da polpa celulósica. Tratamentos muito severos podem retirar muita lignina, 

mas podem degradar a celulose. Os rendimentos foram calculados com base 

na massa do material obtida e a massa do bagaço inicial, todos em base seca, 

conforme a equação: 

R (%) = (m1/m2) x 100                            (Equação 7) 

Onde, 

R= rendimento de polpa; 

m1 = massa (g) de polpa; 

m2 = massa (g) de bagaço inicial. 

 

 

3.7.2 – Teor de cinzas 

 

 

 Os teores de cinzas foram determinados seguindo o procedimento 

descrito no item 3.2.2. 

 

 

3.7.3 - Determinação do conteúdo de lignina 

 

 

Os teores de lignina residual nas polpas foram determinados segundo a 

norma TAPPI T222. Este procedimento é o mesmo descrito nos itens 3.2.4 e 

3.2.5, entretanto, como as polpas deslignificadas apresentam baixos teores de 

lignina, a quantificação das ligninas (solúvel e insolúvel) exige uma quantidade 
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maior da amostra. Pesou-se cerca de 2 g de polpa seca e transferiu-se para 

um erlenmeyer de 250 mL com 40,0 mL de ácido sulfúrico na concentração de 

72%. Esta mistura ficou sob agitação por um período de 2 h. Após esse tempo, 

transferiu-se a mistura para um balão de 2,0 L, completou-se o volume até 

concentração de 3% com água destilada e aqueceu-se sob refluxo por 4 h.  

Da mesma forma que para o bagaço integral, os açúcares dissolvidos e 

produtos derivados destes (furfural e hidroximetilfurfural) foram quantificados 

por meio de análise cromatográfica. A lignina solubilizada em meio ácido foi 

quantificada por espectroscopia na região do ultravioleta, nos comprimentos de 

onda de 280 nm e 215 nm.  

 

 

3.7.4 - Determinação da cristalinidade 

 

 

 A celulose apresenta várias estruturas cristalinas denominadas celulose 

I, II, III e IV, diferindo no arranjo cristalográfico da cela unitária. A celulose 

nativa consiste em duas formas cristalinas, celulose Iα e Iβ, que juntas são 

denominadas celulose do tipo I. Quando as cadeias de celulose vão sendo 

depositadas na parede celular elas podem assumir diferentes configurações. 

As cadeias adjacentes podem estar no mesmo sentido formando a celulose Iα, 

ou em sentido contrário formando a Iβ (figura 12). 

 

 

 

Figura 12.  Cadeias de celulose formando a celulose (a)Iα e (b)Iβ. 

 

 

 As outras estruturas cristalográficas (II, III e IV) podem ser formadas por 

diferentes tratamentos químicos como mercerização e não ocorrem na 

(a) (b) 
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natureza em grande extensão. [EK, M.; GELLERSTEDT,G.; HENRIKSSON, G., 

2009]  

 O índice de cristalinidade dos polímeros (Ic) expressa a porção de 

regiões cristalinas presentes na molécula com relação ao total (regiões amorfas 

+ cristalinas). Esta característica está relacionada com a acessibilidade aos 

grupos hidroxilas presentes na celulose, sendo que as amostras de alto Ic 

possuem uma estrutura mais ordenada e limita a acessibilidade ao solvente. As 

regiões cristalinas da celulose estão agrupadas em núcleos denominados 

cristalitos. O Ic é usualmente determinado por difração de Raios-X, porém 

métodos espectroscópicos, por exemplo, IV e RMN, e métodos químicos 

também podem ser empregados. [MARCHESSAULT e SUDARARAJAN, 1983; 

DRIEMEIER, 2011]. 

 As medidas de Difração de Raios-X foram realizadas segundo 

procedimento descrito por Driemeier. [DRIEMEIER, et. al 2011]. Neste 

procedimento as medidas foram obtidas na geometria de transmissão da fibra 

com um gerador de ângulo giratório Rigaku ultraX-18HF operado com radiação 

CuKα (comprimento de onda λ = 1,54 Å) e detector de placa de imagem 

mar345 (distância da amostra de 120 mm). As amostras foram deixadas em 

equilíbrio com a umidade ambiente e depois inseridas em tubos capilares de 

borosilicato (2 mm de diâmetro e paredes com 0,01 mm), permitindo uma 

orientação preferencial das fibras. Os tubos foram girados 360o em torno de 

seu eixo durante a exposição ao raio-X. Intensidades transmitidas (em 2θ = 0o) 

foram detectadas por um diodo beamstop PIN. A posição e inclinação da placa 

de imagem, bem como a ampliação da linha instrumental foram obtidas através 

de calibração com α-alumina em pó. Cada material foi analisado tipicamente 

em duplicata, embora algumas tenham sido em triplicata. 

 Os padrões de difração foram corrigidos pelo branco, geometria de 

espalhamento e absorção de raio-X (no interior do tubo de amostra e no ar 

presente no caminho entre o detector e amostra). Padrões corrigidos foram 

modelados pelo método de Rietveld [RIETVELD, 1969] utilizando o programa 

MAUD com estrutura de celulose Iβ, função de distribuição harmônica, 

orientação e modelo de perfil de Delft line [DELHEZ et al., 1982], que aplica 

funções Lorentziana para os picos de difração principais (110, 110, 200, e 004). 
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3.8 - Caracterização das ligninas 

 

 

 Para caracterização das ligninas obtidas do bagaço de cana-de-açúcar 

foram realizadas análises espectroscópicas na região do infravermelho e do 

ultravioleta/visível, análise elementar, espectroscopia de ressonância 

magnética de 13C, distribuição de massas moleculares por cromatografia de 

permeação em gel (GPC), quantificação de açúcares por cromatografia líquida 

(HPLC) e análise termogravimétrica. 

 

 

3.8.1- Espectroscopia de absorção na região do infr avermelho 

 

 

Espectroscopia é o estudo da interação da radiação eletromagnética 

com a matéria. A radiação eletromagnética pode ser dividida em diferentes 

regiões de energia que correspondem a diferentes técnicas espectroscópicas. 

A radiação infravermelha corresponde aproximadamente à parte do espectro 

eletromagnético situada entre a região do visível e a das micro-ondas que se 

estende de aproximadamente 0,75 µm até quase 1 mm, mas o segmento mais 

frequentemente utilizado pelos químicos está situado entre 2,5 e 25 µm (4000 a 

400 cm-1), conhecido como região fundamental ou infravermelho médio. A 

região de mais baixa frequência (600 a 20 cm-1) é conhecida como 

infravermelho longínquo e a região de mais alta frequência (4000 cm-1 até a 

região do visível) como infravermelho próximo ou região de sobretons [Stuart, 

2004]. 

A espectroscopia na região do infravermelho médio (4000-400 cm-1) é 

uma técnica de grande importância na análise orgânica qualitativa e 

quantitativa, sendo muito utilizada na área de química de produtos naturais, 

síntese e transformações orgânicas. A espectroscopia na região do 

infravermelho e demais métodos espectroscópicos modernos constituem hoje 

os principais recursos para a identificação e elucidação estrutural de 
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substâncias orgânicas, bem como no controle e acompanhamento de reações 

e processos de separação. 

A condição para que ocorra absorção da radiação infravermelha é que 

haja variação do momento de dipolo elétrico da molécula como consequência 

de seu movimento vibracional ou rotacional (o momento de dipolo é 

determinado pela magnitude da diferença de carga e a distância entre dois 

centros de carga). Somente nessas circunstâncias, o campo elétrico alternante 

da radiação incidente interage com a molécula, originando os espectros.  

As vibrações moleculares podem ser classificadas em deformações 

axiais e deformações angulares e podem ser simétricas ou assimétricas. 

Quando a deformação ocorre na direção do eixo da molécula, à distância 

interatômica aumenta e diminui alternadamente e o modo de vibração é 

denominado estiramento ou deformação axial. As vibrações de deformação 

angular correspondem ao movimento de um grupo de átomos em relação ao 

resto da molécula, sem que as posições relativas dos átomos do grupo se 

alterem. Essas deformações são denominadas deformação angular simétrica e 

assimétrica no plano e fora do plano [SILVERSTEIN, 2003]. 

A frequência de uma determinada vibração de estiramento em um 

espectro no infravermelho está relacionada  a massa relativa dos átomos e a 

constante de força das ligações. Átomos leves vibram a frequências mais altas 

do que os átomos mais pesados. As ligações triplas são mais rígidas que as 

duplas, que são mais rígidas que as simples, logo as ligações triplas vibram em 

frequências mais altas. 

As duas áreas mais importantes para o exame preliminar dos espectros 

são as regiões de 650 a 900 cm-1 e de 1.300 a 4.000 cm-1. A ausência de 

bandas fortes na região de 650 a 900 cm-1 indica geralmente que a estrutura 

em questão não contém anéis aromáticos. A região de 1.300 a 4.000 cm-1 

ocorrem as absorções que correspondem a grupos funcionais importantes, 

como OH, NH e C=O. A região intermediária do espectro, de 900 a 1.300 cm-1, 

é usualmente conhecida como a região da “impressão digital”. O espectro nela 

observado é, com frequência, complexo, com as bandas se originando de 

modos de vibração acoplados [SILVERSTEIN, 2003]. 
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Desde 1950, espectroscopia no infravermelho tem sido uma ferramenta 

analítica bastante utilizada para caracterização química da lignina e seus 

derivados. Esta técnica pode ser usada como ferramenta para compreender a 

estrutura de ligninas isoladas, para dar informação sobre grupos químicos 

alterados, removidos e/ou adicionados durante os processos químicos. 

 As amostras de lignina foram previamente secas sob pressão reduzida, 

e analisadas utilizando espectroscopia por refletância total atenuada ATR. Um 

acessório de ATR opera medindo as mudanças que ocorrem em um feixe de 

infravermelho que sofre reflexão interna total ao entrar em contato com a 

amostra. O feixe de infravermelho é direcionado para um cristal opticamente 

denso com alto índice de refração – tipicamente entre 2,38 e 4,01 para 2.000 

cm-1 – em certo ângulo. Essa refletância interna cria uma onda que se estende 

para além da superfície do cristal no interior da amostra mantida em contato 

com o cristal. Tal onda penetra apenas poucos mícrons (0,5 a 5 µm) além da 

superfície cristalina e no interior da amostra. O feixe de radiação perde energia 

no comprimento de onda em que material da amostra absorve. Após este 

processo, a radiação atenuada resultante é direcionada do cristal para o 

percurso normal do feixe no espectrofotômetro sendo medida pelo detector, 

originando o espectro da amostra [STUART, 2004]. Um esquema de 

funcionamento do acessório de ATR é apresentado na figura 13. 

 

 

Figura 13.  Esquema de funcionamento do ATR. 

 

 

Dos vários cristais empregados na ATR destacam-se o seleneto de 

zinco, o germânio e o diamante. Nas unidades de ATR horizontais, o número 

de reflexões da radiação infravermelha em cada superfície do cristal está 
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usualmente entre cinco e dez, dependendo do comprimento e da espessura do 

cristal e do ângulo de incidência.  

As análises por FTIR-ATR foram realizadas em um equipamento 

Spectrum 400 serie FT-IR/NIR da marca PerkinElmer. Os espectros foram 

obtidos na região espectral de 4000 – 650 cm-1, utilizando um acessório de 

ATR com cristal de seleneto de zinco. O espectro foi obtido com varredura de 

32 corridas e resolução de 4 cm-1. 

 

 

3.8.2- Espectroscopia de absorção na região do UV-v isível. 

 

 

A absorção de luz ultravioleta ou visível por uma molécula é, geralmente, 

o resultado de uma transição eletrônica, e pode ser estudada pela 

espectroscopia eletrônica. Dependendo da energia necessária para a transição 

eletrônica a estrutura orgânica absorverá a luz ultravioleta ou a luz visível. A luz 

ultravioleta é a radiação eletromagnética com comprimento de onda entre 180 

e 400 nanômetros (nm), enquanto que a luz visível tem comprimento de onda 

entre 400 e 780 nm. Quando uma molécula é irradiada com luz UV ou visível 

pode ocorrer uma transição eletrônica, durante a qual a molécula absorve um 

quantum de energia e um dos elétrons é excitado do orbital que ocupa no 

estado fundamental a outro de maior energia. A frequência da absorção é dada 

pela relação:  

  

∆E = h . c / λ                             (Equação 8) 

 

onde ∆E é a variação de energia envolvida na transição; h é a constante de 

Planck 6,62. 10-27 erg.s; c é a velocidade da luz e λ é o comprimento de onda 

[SKOOG, HOLLER, & CROUCH, 2009].  

  Uma molécula absorvendo energia proveniente de radiação 

eletromagnética pode sofrer vários tipos de excitação. Esta excitação pode 

causar vários tipos de efeitos (movimentos mecânicos ou eletrônicos) na 

molécula. A radiação localizada na região do ultravioleta e do visível provoca 



Materiais e Métodos 

50 

 

excitação eletrônica na molécula. A transição eletrônica só ocorre se a 

frequência da radiação for correspondente a separação de energia entre dois 

orbitais moleculares envolvidos.  

 A espectroscopia de UV-Vis está entre os mais convenientes e usuais 

métodos para análise quantitativa e qualitativa de lignina em solução. Devido à 

natureza aromática da lignina, a absorção é intensa na região ultravioleta do 

espectro.   

O espectro típico da lignina compreende um máximo de absorção em, 

aproximadamente, 280 nm e um ombro mais ou menos pronunciado na região 

de 230 nm. Um segundo máximo de absorção com um alto valor de 

absortividade aparece na região de 200 e 208 nm (FENGEL e WEGENER, 

1984).  

A espectroscopia de UV-Vis foi empregada para quantificação de lignina 

solúvel obtidas nas etapas de caracterização e os espectros foram adquiridos 

na faixa de 190 a 400 nm, em um aparelho Espectrômetro UV-Vis-NIR, CARY 

5G. 

 

 

3.8.3- Espectroscopia de RMN 13C 

 

 

 Se o número de spin de um núcleo for diferente de zero (I ≠ 0), então o 

núcleo apresenta um momento magnético, µ, que é o que permite a ocorrência 

do fenômeno da ressonância magnética nuclear. Núcleos que tenham 

momento magnético diferente de zero, quando introduzidos em um campo 

magnético, sofrem a ação de uma força que age no sentido de alinhar o 

momento magnético do núcleo com o campo externo. Como, porém, o núcleo 

está girando em torno de seu eixo, a combinação da inércia da rotação com a 

força do campo resulta em um movimento de precessão. 

 A preparação das amostras requer certos cuidados para que se possa 

obter um espectro bem definido e representativo. Quanto mais concentrada for 

a solução mais forte serão os sinais de RMN. Entretanto este aumento de 

concentração acarreta no alargamento dos picos, os quais podem encobrir 
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ressonâncias de núcleos pouco abundantes. O mais interessante é concentrar 

menos para obter linhas mais finas ou melhor resolução, e acumular mais 

sinais para obter linhas mais fortes [CANEVAROLO, 2006]. 

A espectroscopia de RMN de ligninas tem mostrado um potencial 

significante no fornecimento de informações estruturais detalhadas para 

ligninas. (HIMMELSBACH et al., 1983, JUNG et al., 1989; SALIBA, 1998). As 

amostras são submetidas a campos magnéticos fortes e irradiadas por 

radiofrequências cujos valores dependem do núcleo do átomo estudado. O 

estudo do espectro RMN fornece informações a respeito do ambiente químico 

e dos arranjos relativos dos átomos. 

 O espectro de RMN 13C pode ser subdividido em três áreas principais, a 

primeira delimitada entre cerca de 200 ppm a 165 ppm, cobrindo os átomos de 

carbono dos grupos carbonila, a segunda área delimitada de 165 até cerca de 

100 ppm, referente aos átomos de carbono aromáticos e olefínicos, e um 

terceiro domínio, estendendo-se de cerca de 100 a 50 ppm, que é devido aos 

átomos de carbono alifáticos. 

 Os espectros de RMN13C das ligninas Pepper, SA, ORG e os 

lignossulfonatos obtidos em um espectrômetro Bruker DRX-400 (400MHz), 

equipado com uma sonda de 10 mm BBO. Os monômeros e produtos 

esterificados foram analisados em um espectrômetro de FT-RMN modelo Eft-

90 (90MHz) da marca Anazasi Instruments. 

 

 

3.8.4- Análise termogravimétrica 

 

 

 A análise termogravimétrica (TGA) é uma das técnicas termoanalíticas 

onde é medida a perda de massa da amostra em função do tempo, ou em 

função da temperatura. A amostra é colocada em uma microbalança, que 

por sua vez e inserida dentro de um forno. Estabelece-se um programa de 

aquecimento, a uma taxa predeterminada, e a variação de peso da amostra é 

detectada. Os resultados da analise são apresentados das seguintes formas: 

uma curva Termogravimétrica (TG), na qual a mudança de peso e registrada 
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em função da temperatura ou tempo, ou como uma curva Termogravimétrica 

Derivativa (DTG), onde a primeira derivada da curva TG é plotada no gráfico 

em relação à temperatura ou tempo.  

O peso, o tamanho da partícula e o modo de preparação da amostra 

governam os resultados da termogravimetria. É desejável usar uma pequena 

massa de amostra cujo tamanho de partícula seja tão pequeno quanto 

possível, pois amostras grandes podem criar um desvio de linearidade na 

elevação da temperatura [CANEVAROLO, 2006]. Dentre os fatores 

experimentais que mais afetam as curvas termogravimétricas, podem-se citar: 

razão de aquecimento, atmosfera do forno, granulometrica da amostra, 

compactação, condutividade térmica e quantidade de amostra (GIOLITO, 

2008). O uso de taxas de aquecimento elevadas pode deslocar as perdas de 

massa para temperaturas maiores. A atmosfera do forno pode retardar as 

transições, quando o gás de arraste tem como componente um ou mais gases 

que sejam iguais aos produtos de decomposição da amostra. Com relação ao 

fluxo do gás de arraste, um aumento acarretará em um deslocamento das 

transições para temperaturas menores. Maiores massas de amostras deslocam 

as transições para temperaturas mais elevadas [WENDLANDT, 1986; SKOOG, 

HOLLER e CROUCH, 2009] 

Talvez o maior número de aplicações de TG está na área de 

caracterização de materiais poliméricos. As aplicações de TG incluem estudos 

relacionados a estabilidades térmicas de materiais, efeitos de aditivos na 

estabilidade térmica, teores de umidade, estudos de cinética de degradação, 

análises quantitativas de vários sistemas de copolímeros, estabilidade de 

oxidação, transições entre outros [WENDLANDT, 1986; CANEVAROLO, 2006]. 

As análises termogravimétricas foram realizadas em um equipamento 

SHIMADZU TA-50WSI com módulo TGA50, porta-amostra de platina, razão de 

aquecimento de 20oC/min sob fluxo de N2 e de O2 de 10 mL/min, num intervalo 

de temperatura ambiente a 900oC. 
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3.8.5 - Análise de calorimetria exploratória difere ncial  

 

A calorimetria exploratória diferencial permite medidas da diferença de 

energia fornecida a uma substância e a um material de referência, em função 

da temperatura, enquanto a substância e o material de referência são 

submetidos a uma programação controlada de temperatura. Estas medidas 

fornecem dados qualitativos e quantitativos em relação a mudanças físicas e 

químicas que envolvem processos endotérmicos e exotérmicos ou mudanças 

de massa na capacidade calorífica [CANEVAROLO, 2006].  

Assim, quando ocorre uma transição endotérmica, a energia absorvida 

pela amostra e compensada por um aumento de energia adquirida pela 

mesma, a fim de manter uma diferença de temperatura nula. Como essa 

entrada de energia tem uma grandeza precisamente equivalente à energia 

absorvida na transição direta, a medida calorimétrica da energia de transição e 

obtida desta energia de equilíbrio.  

Os eventos térmicos que geram modificações nas curvas de DSC, 

podem ser, basicamente, de primeira e de segunda ordem. As transições de 

primeira ordem apresentam variação de entalpia (endotérmica ou exotérmica) e 

dão origem a formação de picos. Eventos endotérmicos podem ocorrer devidos 

fusão, perda de massa da amostra, dessorção e reações de redução, e 

eventos exotérmicos podem ocorrer por cristalização, reações de 

polimerização, cura, oxidação, adsorção entre outros.  As transições de 

segunda ordem caracterizam-se por variações na linha de base, sendo um 

exemplo característico a transição vítrea (Tg) [CANEVAROLO, 2006]. 

A Tg é a temperatura na qual se inicia o movimento de seguimentos da 

cadeia polimérica, onde o polímero passa do estado vítre para o estado 

borrachoso. Sendo assim, a Tg é um fenômeno bastante utilizado para 

caracterização de amostras poliméricas, tais como observar a presença de 

plastificantes na amostra e estimar a interação entre polímeros de misturas. 

Os ensaios foram realizados em equipamento de DSC de fluxo de calor, 

modelo DSC-50 da marca Shimadzu, utilizando alumínio como referência.  

Cada amostra foi submetida ao seguinte programa de temperatura: 

inicialmente as amostras foram previamente resfriadas com nitrogênio líquido 
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até a temperatura de –110oC e a seguir aquecidas à velocidade de 10 oC/min 

até 160oC, sendo que as amostras e a referência foram mantidas em condições 

isotérmicas. Para finalizar, foi feito um segundo aquecimento, com o mesmo 

intervalo de temperaturas e à mesma velocidade de varrimento.   

 

 

3.8.6- Análise elementar (C, H ,N) 

 

 

Essa técnica está baseada na combustão de uma amostra do material a 

ser analisado para a determinação das quantidades de carbono, enxofre, 

hidrogênio e nitrogênio; a quantidade de oxigênio é obtida por diferença. 

As análises foram realizadas utilizando um equipamento de análise 

elementar CHNS/O 2400 série II da marca PerkinElmer. 

 

 

3.8.7- Cromatografia líquida de alta eficiência (CL AE). 

 

 

A cromatografia é um método físico de separação dos componentes de 

uma mistura, realizada através da distribuição destes componentes entre duas 

fases, sendo uma fase estacionária e uma móvel. 

Na cromatografia líquida a fase estacionária é constituída de partículas 

sólidas empacotadas em uma coluna, a qual é atravessada pela fase móvel. 

São as forças físicas e químicas que atuam entre os solutos e as duas fases  

responsáveis pela retenção dos solutos sobre a coluna cromatográfica. 

Há sete mecanismos diferentes que regem as separações 

cromatográficas na CLAE sendo a técnica dividida em: cromatografia líquido-

líquido por adsorção ou por partição, cromatografia líquida com fase 

quimicamente ligada, cromatografia por troca iônica, cromatografia por 

bioafinidade, cromatografia quiral e cromatografia por exclusão de tamanho. 

Mediante a simples troca de coluna e fase móvel é possível utilizar um deles.  
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Os teores de polissacarídeos das polpas celulósicas foram determinados 

por análise cromatográfica do filtrado obtido na determinação do teor de lignina 

Klason através da detecção dos seguintes compostos hidrolisados: celobiose, 

glicose, xilose, arabinose, ácido acético, furfural e hidroximetilfurfural.  

A quantidade de açúcares residuais nas ligninas recuperadas dos licores 

de polpação também foi determinada por cromatografia, entretanto o material 

analisado foi obtido após uma hidrólise das ligninas com ácido 72% em banho 

a 30oC por 30 min, em seguida o hidrolisado é diluído para 4% e autoclavado 

por um período de 1h. A solução contendo o hidrolisado foi submetida à 

filtração em membrana SEP PAK C18 (Waters) para separação da lignina 

solúvel e demais produtos de degradação. As demais condições de análise 

foram: 

AÇÚCARES 

Cromatógrafo – SHIMADZU, modelo CR 7A. 

Detector – Índice de Refração SHIMADZU R10-6A. 

Coluna – Aminex HPX 87 H (300 x 7,8mm BIO-RAD). 

Eluente – H2SO4 0,005mol.L-1. 

HIDROXIMETILFURFURAL E FURFURAL 

Cromatógrafo – SHIMADZU, modelo CR 7A. 

Detector – UV (254nm) da SHIMADZU SPD-10A. 

Coluna – RP 18 (C18) da HEWLETTPACKARD. 

Eluente – Solução de acetonitrila/água 1:8 (v:v), contendo ácido acético 1% 

(v:v). 

 

 

3.8.8- Cromatografia de permeação em gel  

 

 

 A cromatografia por exclusão também conhecida como cromatografia 

por permeação em gel consiste em uma separação em solução onde as 

moléculas são separadas em função das suas dimensões (do seu volume 

hidrodinâmico), uma vez que a fase estacionária (matriz ou resina) tem poros 

que permitem ou dificultam a entrada das moléculas a separar. Assim, as 
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moléculas de menor tamanho ficam retidas nos poros e percorrem um caminho 

maior, sendo as maiores as primeiras a sair. 

 As distribuições de massas molares das ligninas obtidas pelo método 

Pepper e das ligninas recuperadas das polpações soda/antraquinona e 

organossolve foram realizadas em um sistema cromatográfico SHIMADZU 

utilizando como solvente THF. As condições empregadas são apresentadas a 

seguir : 

Detector – Índice de Refração Diferencial (modelo RID 6A), e detector de UV 

254nm. 

Coluna – Pré-coluna PL-Gel + 3 colunas em série Plgel 500 A + 103 A + 104 A 

(Polymer Laboratories). 

Enchimento: Gel de poli(estireno/divinilbenzeno) – PS/DVB 

Eluente – THF. 

 Para a análise dos lignossulfonatos o solvente utilizado foi água e as 

condições empregadas foram:  

Detector –UV 254nm. 

Coluna – Pré-coluna Shodex Ohpak KB-g + 2 colunas em série Shodex OHpak 

806M (8mm DI x 300mm) (Showa Denko – Shoko.CO., LTD) 

Enchimento: PGMA / gel de poligliceril metacrilato (10µ ou 6µ). Eluente – THF. 

Eluente: solução 0,1N NaNO3 / MeOH (800mL/200mL). 

Fluxo: 1,0 mL/min. 

Temperatura: 35 oC 

 O equipamento é dotado com Bomba (modelo LC-10AD); Controlador de 

Sistema (modelo SCL-10 A); Detector de Índice de Refração Diferencial 

(modelo RID 6 A); Detector Espectrofotométrico UV-Visível (modelo SPD-

10AV); Forno para coluna (modelo CTO-10 A); Processador de dados - 

Cromatopac (modelo C-R7AE) e Injetor de amostras / 20µL – Rheodyne 

(modelo 7125). Os dados obtidos foram tratados com GPC Software para 

CLASS-LC10. 
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3.8.9 - Cromatografia gasosa acoplada ao espectrôme tro de massas 

(CG/EM). 

 

 

A Cromatografia Gasosa (CG) é uma técnica para separação e análise 

de misturas de substâncias voláteis. A amostra é vaporizada e introduzida em 

um fluxo de um gás adequado denominado de fase móvel (FM) ou gás de 

arraste, este fluxo de gás com a amostra vaporizada passa por um tubo 

contendo a fase estacionária FE (coluna cromatográfica), onde ocorre a 

separação da mistura. A FE pode ser um sólido adsorvente (Cromatografia 

Gás-Sólido) ou, mais comumente, um filme de um líquido pouco volátil, 

suportado sobre um sólido inerte (Cromatografia Gás-Líquido com Coluna 

Empacotada ou Recheada) ou sobre a própria parede do tubo (Cromatografia 

Gasosa de Alta Resolução). 

Usualmente, um espectrômetro de massas (EM) é utilizado como 

detector nas técnicas cromatográficas. Quando se emprega a cromatografia 

gasosa, esta combinação é chamada de CG-EM. O EM é acoplado ao final da 

coluna cromatográfica, de onde os componentes previamente separados 

emergem diretamente para a câmara de ionização. As fontes de ionização mais 

comumente utilizadas são as de impacto de elétrons e de ionização química.  

As moléculas dos componentes são, então, fracionadas e seguem para o 

analisador de massas, onde são detectadas e identificadas. Geralmente, 

quadrupolos e armadilhas de íons são utilizados como analisadores de massas 

[SKOOG, HOLLER e CROUCH, 2009]. 

 Estes dois componentes usados em conjunto possibilitam um grau de 

identificação de substância muito maior que se usados separadamente. 

A cromatografia CG-MS foi utilizada para quantificar os aldeídos 

produzidos pela oxidação das ligninas com nitrobenzeno (item 3.11). 

 O cromatográfo utilizado foi um GCMS-QP2010-Ultra da marca 

Shimadzu acoplado a um espectrômetro de massa. O injetor operou em modo 

splitless com temperatura constante de 280 ºC. O gás de arraste hélio (5,0 

analítico) manteve o fluxo constante igual a 1,01 mL/min. A coluna utilizada 

foi Rtx-5MS da marca Restek. 
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3.9- Fracionamento das ligninas 

 

As ligninas obtidas pelo processo soda e organossolve foram 

fracionadas pelas técnicas de extração sequencial e não sequencial com 

solventes, cujos detalhes são fornecidos na sequencia. 

 

 

3.9.1- Fracionamento das ligninas utilizando extraç ão não sequencial com 

solventes. 

 

 

 O princípio básico empregado pelas técnicas de fracionamento por 

extração com solventes é a subdivisão da amostra inicial em frações que 

diferem em relação as suas solubilidades. As ligninas soda e organossolve 

foram primeiramente fracionadas utilizando o modo não sequencial para 

análise da solubilidade destas com os solventes escolhidos (figura 14). 

 Os solventes foram escolhidos de acordo com suas polaridades, 

começando com o solvente de menor polaridade diclorometano passando por 

n-propanol, metanol e uma mistura de metanol/diclorometano (7:3). A fração 

insolúvel em cada etapa é separada por filtração e a fração solubilizada no 

respectivo solvente foi evaporada até a secura recuperando dessa forma as 

frações para posteriores análises. 
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Figura 14. Esquema de fracionamento por extração não sequencial. 

 

 

3.9.2- Fracionamento das ligninas utilizando extraç ão sequencial com 

solventes. 

 

 

 As ligninas soda e organossolve foram também fracionadas por extração 

seguindo procedimento sequencial com solventes de acordo com o esquema 

da figura 15. Cerca de 15 g de lignina foram utilizadas como material de 

partida. Em cada etapa de fracionamento a lignina foi adicionada ao respectivo 

solvente respeitando uma razão lignina/ solvente de 1:10 (m/v) e agitada à 

temperatura ambiente por 1 hora. Posteriormente a fração insolúvel foi 

separada por filtração, lavada com mais 100 mL do mesmo solvente e seca 

posteriormente. 
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Figura 15. Esquema de fracionamento por extração sequencial. 

 

 

3.10 - Purificação dos lignossulfonatos 

 

 

 Os métodos de purificação e isolamento dos lignossulfonatos incluem a 

remoção dos carboidratos por fermentação, ultra-filtração [TOLEDANO, 2010;  

RINGENA, SAAKE e LEHNEN, 2005; BHATTACHARYA, et al., 2005], 

nanofiltração [SILVA, 2007], precipitação química [GANDINI e BELGACEM,  

2008], por exclusão iônica, o qual usa resinas de troca iônica para separar os 

lignossulfonatos dos açúcares [MARQUES, 2011], a diálise [MARQUES, 2011], 

eletrodiálise e separação com membrana líquida [CHAKRABARTY, et. al. 2009; 

CHAKRABARTY, et. al, 2009). Alguns dos métodos utilizados permitem 

recuperar cerca de 80 a 90% dos lignossulfonatos presentes no licor de 

cozimento [TANISTRA e BODZEK, 1998]. 

 Membranas são barreiras semipermeáveis de separação física entre 

duas fases utilizadas em processos de separação seletiva dos componentes de 
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misturas químicas ou físicas. Processos de separação por membranas 

caracterizam-se pela passagem de uma suspensão ou solução através de uma 

membrana, ocorrendo separação seletiva dos componentes, sob o efeito de 

uma força motriz que proporcione o transporte de matéria. A tecnologia de 

membranas tem ganhado muito atenção nos processos de concentração e 

purificação de espécies macromoleculares em soluções aquosas 

(BHATTACHARYA, et al., 2004). 

A membrana funciona de forma simples e eficaz na separação, 

concentração e purificação de substâncias. A eficácia do processo depende do 

tipo de membrana utilizada e o tamanho de partícula que possa reter os 

analitos.  

Uma das principais propriedades de uma membrana é a seletividade, 

que ocorre por meio de alguns mecanismos, entre os quais:  

 a) exclusão por tamanho de partículas em relação ao tamanho dos 

poros da membrana (peneiras moleculares);  

 b) seleção por diferença na difusibilidade ou de permeabilidade de um 

componente em relação a outros solutos de uma mistura, ocasionando o 

escoamento diferenciado deste componente através da membrana;  

 c) seleção por diferença nas densidades de carga elétrica de partículas, 

íons ou moléculas. Para tanto, é necessária a utilização de membranas 

eletricamente carregadas em sua superfície a fim de que ocorram fenômenos 

como atração ou repulsão.  

d) seleção originada pelo processo de adsorção decorrente de alta área 

de superfície e existência de um potencial de superfície da membrana em 

relação ao meio em que está sendo utilizada.  

 Nos processos de diálise, por exemplo, a força motriz é um gradiente de 

potencial químico e a separação depende primordialmente das diferenças na 

difusibilidade das espécies [Mulder, 1996]. 

 Os polímeros hidrofílicos são os mais utilizados como material para 

diálise, especialmente celulose regenerada e acetato de celulose, que são 

produzidos em diferentes configurações, são resistentes e podem ser utilizados 

no intervalo de pH de 2 a 8 [QUEIROZ e JARDIM, 2001]. 
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Neste trabalho os lignossulfonatos não passaram por processos de 

precipitação, sendo obtidos diretamente do licor de polpação utilizando um 

equipamento de spray-dryer.  Nesse processo a fração de carboidratos 

solúveis e cinzas são recuperadas juntamente com o lignossulfonato. Para 

tentarmos reduzir as quantidades de carboidratos residuais e cinzas desses 

materiais foram utilizadas membranas de diálise.  

As membranas de diálise de celulose foram ativadas com água destilada 

e os licores sulfito ficaram em processo de diálise em água corrente durante 

72h. 

 

 

3.11 - Reações de oxidação com nitrobenzeno. 

 

 

A oxidação da lignina com nitrobenzeno em meio alcalino é um 

importante método analítico utilizado para determinar em termos qualitativos e 

quantitativos as unidades fenólicas não condensadas das ligninas [FENGEL e 

WEGENER, 1984]. Essa metodologia foi introduzida há 50 anos por 

Freudenberg para confirmar natureza aromática de ligninas. Neste 

procedimento, ligninas são oxidados por nitrobenzeno em meio alcalino (NaOH 

2M) e a uma temperatura elevada (160-180 °C durante  2-3 horas). Os 

principais produtos recuperados são os benzaldeídos, em conjunto com 

menores quantidades dos ácidos benzoicos correspondentes.  

O mecanismo de oxidação da lignina pelo nitrobenzeno não é ainda bem 

elucidado, sendo uma das propostas a transferência de dois elétrons do 

nitrobenzeno e produção de intermediários metilenos quinona de unidades 

fenólicas livres. Estudos posteriores propuseram que a oxidação seria um 

processo de radicais livres envolvendo uma transferência de um elétron da 

hidroxila benzílica do Cα. O grupo hidroxila é oxidado por um processo 

homolítico formando um radical que reage pela quebra da ligação Cα-Cβ 

formando o derivado benzaldeído e um radical alquila (Figura 16). [SCHULTZ e 

TEMPLETON, 1986].  
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Figura 16.  Proposta de mecanismo para a oxidação de lignina com 

nitrobenzeno. [SCHULTZ e TEMPLETON, 1986]. 

 

 

Como a oxidação com nitrobenzeno envolve a despolimerização por 

clivagem das ligações β-α benzílicas e das ligações éter R-O-4, o rendimento 

em produtos monoméricos é indicativo da quantidade de unidades de lignina 

sem ligações arila, ariloxi ou alquila, sendo referidas como unidades de lignina 

não condensadas [LIN e DENCE, 1992].  

A lignina de bagaço de cana se enquadra nas ligninas do tipo HGS, pois 

estão presentes na biossíntese os três precursores, dando origem a 

quantidades variadas de unidades p-hidroxifenila (H), guaiacila (G) e siringila 

(S). Sendo assim a quantificação dos aldeídos p-hidroxibenzaldeído, vanilina e 

siringaldeído obtidos como produtos da oxidação com nitrobenzeno, fornecem 

uma relação entre as unidades H, G e S encontradas nas ligninas.  

A determinação da relação H/G/S foi realizada em duplicata seguindo os 

procedimentos de oxidação por nitrobenzeno descritos por LIN e DENCE, 

(1992). Aproximadamente 50 mg das ligninas foram colocadas em  reatores de 
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aço inoxidável (16,0 mL); 7,0 mL de solução 2 M de NaOH e 0,50 mL de 

nitrobenzeno foram pipetados em cada reator e estes hermeticamente 

fechados. Os reatores foram mantidos a 170°C por du as horas e meia em 

banho de glicerina. A seguir, o produto da reação foi cuidadosamente 

transferido para um funil de separação de 125 mL, extraído três vezes com 

15,0 mL de clorofórmio (CHCl3) e a fase orgânica descartada. A fração aquosa 

remanescente foi acidificada com solução concentrada de HCl (4 M) para pH 

inferior a 2 e centrifugada para separação do sólido. A fração aquosa 

centrifugada foi extraída três vezes com acetato de etila e a fase aquosa 

descartada. A fase orgânica foi evaporada até secura e o resíduo do balão foi 

solubilizado em n-propanol para análise de GC-MS. 

 

 

3.12 – Reações de oxipropilação 

 

 

Reações de oxipropilação podem melhorar as restrições imposta pela 

natureza polimérica da lignina, pois as funções hidroxila, em particular as 

fenólicas, que são aprisionadas no interior da molécula e de difícil acesso, são 

liberadas e ao mesmo tempo a lignina se torna um líquido de polióis [GANDINI 

& BELGACEM, 2008, GLASSER, 1984, CATETO, et al., 2008] 

 Neste trabalho as reações de oxipropilação foram conduzidas em um 

reator autoclave de 100 mL, equipando com um manômetro e um sistema de 

aquecimento (figura 17), monitorando a pressão até que o sistema atingisse a 

temperatura desejada. A lignina, o catalisador sólido e o óxido de propileno 

foram colocados no reator que foi fechado e aquecido até 160 oC. A pressão e 

a temperatura aumentam progressivamente até um valor máximo que depende 

da quantidade de catalisador e da razão de L/OP. Após atingir o máximo a 

pressão começa a decair, refletindo o consumo de OP, até chegar a zero.  

No final da reação o reator foi resfriado e o material produzido foi 

coletado pela dissolução em metanol. O solvente foi evaporado e o produto foi 

extraído com hexano por 48 horas. O produto extraído foi vertido em água (com 

gotas de HCl) para remoção do catalisador e de propileno glicol formado, em 
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seguida a fração aquosa foi separada por centrifugação e o material 

oxipropilado seco sob vácuo. 

 

 

 

Figura 17.  Imagem do reator utilizado nas reações de oxipropilação. 

 

 

Foram avaliadas as proporção L/OP (m/v) de 10/90, 20/80, 30/70 e 

40/60 e a quantidade de catalisador de 2 e 5% (m/m), com base na quantidade 

de lignina. Trabalhos encontrados na literatura mostram que KOH é o 

catalisador mais indicado para a reação [WU e GLASSER 1984, GANDINI, 

2002].  

 A oxipropilação for empregada, primeiramente, para as ligninas Soda e 

Organossolve obtidas diretamente dos processos de polpação. As condições 

que proporcionaram ligninas com maiores massas molares e menores 

polidisperssividades foram então empregadas nas reações de produtos de 

lignina.  

 

 

3.13 - Reações de esterificação 

 

 

 Neste trabalho são avaliadas a reatividade das funcionalidades das 

hidroxilas das ligninas obtidas nos processos de polpação/deslignificação, com 

e sem modificação, nas reações de poliesterificação com cloretos diácido 
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cíclico e alifático. O principal interesse é na aplicação de lignina como 

macromomômero sem ou com pequenas modificações químicas. 

 Para a reação de poliesterificação 1,0 g de lignina (~196 g/mol) foram 

dissolvidas em dioxano utilizando uma razão lignina/dioxano 1/5 (m/v) e 

transferidos para um balão de duas bocas de 50 mL, em atmosfera inerte de 

N2. A solução homogênea foi resfriada em banho de gelo 0 oC, em seguida 

foram adicionados quantidades estequiométricas de trietilamina (TEA) e o 

cloreto de diácido - cloreto de adipoíla (CA) e cloreto do diácido 2,5- furano-

dicarboxílico (CFDC). Após 2 h de reação, onde a viscosidade do meio 

aumenta consideravelmente, o material foi vertido em metanol gelado. Alguns 

produtos das polesterifocações solubilizaram em metanol, sendo assim foram 

rotaevaporados e lavados várias vezes com água destilada para remoção de 

resíduos de TEA e cloreto de diácido.  

 A TEA foi escolhida como catalisador pois estudos realizados 

comparando o uso de piridina e TEA, como catalisador, mostraram que os 

rendimentos são maiores com TEA [GUO, et.al., 1992]. 

 As proporções de diácido e lignina variaram de 1 e 2 mols de diácido 

para 1 mol de OH de lignina.  

  O cloreto do diácido furano dicarboxílico (CFDC) foi obtido pela reação 

do ácido 2,5- furanodicarboxílico (AFDC) com excesso de cloreto de tionila 

(SOCl2), na presença de N,N-dimetilformamida (DMF), utilizando clorofórmio 

como solvente e sob refluxo. O cloreto de 2,5-furanodicarbonilo (CFDC) foi 

obtido na sua forma pura por sucessivas sublimações apresentando um 

aspecto de pó branco cristalino, com um rendimento de 60%. 

 O CA utilizado foi adquirido da marca Sigma Aldrich. 
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4- RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

4.1- Caracterizações da matéria-prima e das polpas 

 

 

Neste trabalho foram escolhidos três processos de 

polpação/deslignificação para obtenção de diferentes ligninas. Os processos 

escolhidos foram polpação soda/antraquinona, polpação sulfito (neutro, alcalino 

e ácido) e polpação organossolve etanol/água. 

 O bagaço de cana-de-açúcar e as polpas deslignificadas obtidas foram 

primeiramente caracterizados para avaliarmos as modificações causadas pelos 

processos de pré-tratamento. Os materiais foram caracterizados segundo 

rendimentos de pré-hidrólise e de polpação/deslignificação, teores de cinzas, 

composição de lignina, celulose e polioses e cristalinidade das polpas obtidas. 

 

 

4.2- Processo de pré-hidrólise 

 

 

 Os processos de polpação/deslignificação retiram grandes quantidades 

de lignina (acima de 90 %), entretanto, devido às condições severas dos 

processos, retiram também uma fração das polioses que ficam juntamente com 

a fração de lignina no licor e são de difícil recuperação. Como as polioses 

apresentam um caráter mais amorfo e estruturas mais facilmente hidrolisáveis, 

quando comparadas à celulose, podem ser realizadas etapas de pré-hidrólise 

(mais brandas) do material antes dos processos de polpação/deslignificação 

e/ou hidrólise. 

 Inúmeros métodos de hidrólise e fracionamento das polioses têm sido 

estudados, incluindo o uso de ácidos diluídos [LAVARACK, 2002], extração 

com água em altas temperaturas [MOSIER, et al., 2005], explosão à vapor 

[LASER, et al., 2002] e explosão à vapor com amônia (AFEX) [KRISHNAN, et 

al, 2010]. O processo AFEX apesar de remover grandes quantidades de 
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polioses retira também uma fração da lignina. Os processos que utilizam ácidos 

diluídos apresentam o problema de toxicidade e corrosão de equipamentos. A 

extração com água em altas temperaturas (190-230 oC) gera produtos de 

degradação que podem inibir os processos enzimáticos. Entretanto, Saska e 

Ozer mostraram que polioses de cana-de-açúcar podem ser extraídas com 

água em temperaturas de 150-170 oC sem formação de grandes quantidades 

de produtos de degradação.  

Os lignossulfonatos objetos deste trabalho são recuperados diretamente 

do licor de polpação pelo uso de um equipamento de spray-dryer (ou secagem 

por atomização), sendo assim, os estudos para obtenção de lignossulfonatos 

com baixos teores de açúcar foram precedidos pela realização de uma etapa 

de pré-hidrolise do bagaço, utilizando somente água, para remoção das 

polioses. As condições de pré-hidrólise foram temperatura de 160 e 170 oC e o 

tempo de reação variando de 20 a 100 min. As reações foram realizadas em 

reator de aço inox (316L) de 0,5 L e empregou-se uma razão bagaço/água de 

1:5. Os rendimentos e as composições dos bagaços pré-hidrolisados são 

apresentados na tabela 3, 4 e 5. Os valores de celulose, polioses e lignina 

foram corrigidos pelos rendimentos de pré-hidrólise. 

 

 

Tabela 3.  Composição do bagaço pré-hidrolisado e rendimentos da pré-

hidrólise a 160oC, na proporção bagaço/água 1:5 (m/v). 

Tempo (min) 0 20 40 60 80 100 

Rendimento (%)  100 94,3 88,9 83,6 79,9 76,9 

Celulose 42,1 40,6 41,2 41,6 41,2 38,1 

Polioses 31,4 27,5 27,2 21,5 16,7 13,6 

Lignina 21,9 21,5 20,6 20,0 19,5 19,5 
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Tabela 4.  Composição do bagaço pré-hidrolisado e rendimentos da pré-

hidrólise a 170 oC, na proporção bagaço/água 1:5 (m/v). 

Tempo (min) 0 20 40 60 80 100 

Rendimento (%)  100 90,0 81,0 74,7 71,0 69,7 

Celulose 42,1 38,9 41,3 39,6 41,5 41,3 

Polioses 31,4 27,2 20,4 11,9 7,1 5,9 

Lignina 21,9 21,4 20,4 19,5 19,5 19,6 

 

Para avaliarmos a influência da razão sólido líquido na etapa de pré-

hidrólise foi realizada reações na proporção 1:10 somente na condição de 60 

min de reação (tabela 5). 

 

Tabela 5.  Composição do bagaço pré-hidrolisado e rendimentos da pré-

hidrólise a 160 e 170 oC, nas proporções bagaço/água 1:5 e 1:10 (m/v). 

 Proporção 1:5 Proporção 1:10 

Temperatura ( oC )  160 170 160 170 

Tempo (min) 0 60 60 60 60 

Rendimento (%) 100 83,6 74,7 82,1 72,5 

Celulose 42,1 41,6 39,6 42,3 42,0 

Polioses 31,4 21,5 11,9 21,6 12,6 

Lignina 21,9 20,0 19,5 17,6 16,9 

  

 

 Os resultados mostraram que a etapa de pré-hidrólise apresenta uma 

grande seletividade frente às polioses, preservando as frações de celulose e 

lignina do bagaço. Quando são utilizadas maiores quantidades de água 

(proporção 1:10) ocorre uma maior remoção de lignina. Verificou-se também 

que menores proporções de bagaço/água retiram praticamente a mesma 

quantidade de polioses e deveriam ser preferidas, pois proporcionam economia 

no consumo de água. 

Apesar de o estudo mostrar que as reações de pré-hidrólises realizadas 

com tempo de reação de 100 min retiram maiores quantidades de polioses, 
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escolheu-se o tempo de 60 min para evitar que o tempo combinado com altas 

temperaturas modificasse e/ou alterasse a estrutura da lignina, uma vez que foi 

observado um escurecimento do bagaço após as pré-hidrólises em 170 oC e 

100 min. 

  

 

4.3- Rendimentos das polpações 

 

 

 Os processos de extração das ligninas, aqui tratados como pré-

tratamentos, atacam tanto a lignina quanto a fração de polissacarídeos do 

material lignocelulósico.  

Dentre os diversos processos de polpação/deslignificação, uma variável 

importante é o rendimento de polpa produzida. Esse rendimento varia em 

função do teor de lignina residual presente na polpa, da quantidade de polioses 

removidas e da própria degradação da celulose, sendo que rendimentos 

menores estão associados a altos teores de celulose, por implicar em uma 

maior remoção de lignina e de polioses. Assim a determinação do rendimento 

da polpação pode ser utilizada para avaliar a severidade do pré-tratamento e a 

quantidade da polpa celulósica. Tratamentos muito severos podem retirar muita 

lignina, mas também degradar a celulose, o que não é interessante para 

produção de etanol, por exemplo. Os rendimentos das polpações são 

apresentados na tabela 6.  

A polpação SA, que utiliza a menor temperatura, apresentou o menor 

rendimento de polpa, como consequência da maior eficiência do meio 

fortemente alcalino. Quando analisamos a composição do bagaço, com 42,1% 

de celulose (tabela 3), podemos observar que o valor de rendimento obtido 

para a polpação soda/antraquinona livre de lignina (38,5%) indica que, além de 

lignina e polioses, uma pequena fração da celulose foi também removida do 

bagaço de cana-de-açúcar. Os rendimentos das polpações sulfito em 

diferentes meios foram praticamente iguais ao da polpação organossolve. Já as 

polpações sulfito utilizando BPH apresentaram rendimentos menores, como o 

obtido pela polpação SA, pois uma vez retirada grande parte das polioses, pelo 
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processo de pré-hidrólise, o material pré-tratado encontra-se enriquecido em 

celulose, que são mais facilmente atacadas nas condições empregadas nas 

reações de deslignificação. 

 

Tabela 6.  Rendimentos obtidos nas polpações do bagaço de cana-de-açúcar. 

Polpação Rendimento 

(%) 

Rendimento 

considerando a pré-

hidrolise (%) 

Rendimento livre 

de lignina e cinzas 

(%) 

SA 41,3 ---- 38,5 

ORG 49,1 ---- 46,4 

SOA 49,9  ---- 45,7 

SON 50,4 ---- 45,9 

SOAc 51,6 ---- 45,2 

SOA de BPH 61,6 46,0 41,6 

SON de BPH 59,2 44,2 40,0 

SOAc de BPH 69,3 51,8 43,4 

 *BPH = bagaço pré-hidrolisado 

  

 

 Se considerarmos os rendimentos do BPH (74,7%), os rendimentos das 

polpações sulfito em meio alcalino, meio neutro e meio ácido corrigidos seriam 

44,7%, 42,9% e 50,2%, respectivamente (Tabela 6).  

 

 

4.4- Determinação de cinzas. 

 

 

O teor de cinzas é uma medida da quantidade de compostos inorgânicos 

presentes na amostra. Os constituintes inorgânicos (cinzas) em maior 

quantidade são sais e óxidos de Ca, K e Mg seguidos de Mn e Na.  

Os teores de cinzas do bagaço integral e das polpas de bagaço foram 

determinados pelo teor de resíduos resultantes da queima completa do material 
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conforme norma Tappi T211 om-93 modificada. Cerca de 1g de polpa é 

adicionado em um cadinho de porcelana de massa conhecida, este cadinho é 

levado em mufla a uma temperatura de 525ºC por um período de 4 horas. O 

cadinho é depois resfriado e pesado com o resíduo. Determinou-se o conteúdo 

de cinzas com base na massa do resíduo relativo à massa de polpa seca. 

Os valores de cinzas obtidos para o bagaço integral e paras as polpas 

são mostrados na Tabela 7. 

 

 

Tabela 7.  Valores de cinzas do bagaço e das polpas deslignificadas. 

Amostras Cinzas (%) Cinzas (%) * 

Bagaço Integral 0,93± 0,56  ---- 

SA 4,38 ± 0,19 1,81± 0,19 

ORG 2,40 ± 0,08 1,18 ± 0,08 

SOA 5,98 ± 0,39 2,98 ± 0,39 

SON 4,30 ± 0,97 2,17 ± 0,97 

SOAc 3,60 ± 0,14 1,86 ± 0,14 

SOA de BPH 3,82 ± 0,25 1,76 ± 0,25 

SON de BPH 3,93 ± 0,20 1,74 ± 0,20 

SOAc de BPH 4,03 ± 0,04 2,09 ± 0,04 

 *valores corrigidos pelo rendimento (base bagaço).  

 

 O processo de polpação em meio ácido promove a dissolução parcial de 

compostos inorgânicos no meio reacional o que proporciona menores teores de 

cinzas residuais nas polpas. Se analisarmos a quantidade de cinzas no bagaço 

antes da polpação (0,93%) e os valores de cinzas corrigidos pelos rendimentos 

(base bagaço), a polpa organossolve não apresentou aumento significativo na 

quantidade de cinza residual. Já as polpas obtidas pelos processos soda e 

sulfito apresentaram maiores teores de cinzas devido à adição de compostos 

inorgânicos no processo de polpação. No caso dos lignossulfonatos, durante o 

processo de polpação, grupos sulfônicos são incorporados à molécula de 
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lignina. Na polpação soda/antraquinona são formados sais de sódio que 

permaneceram na polpa mesmo após a etapa de lavagem. 

 

 

4.5 - Determinação do conteúdo de lignina  

 

 

A determinação de lignina foi estudada a partir das condições 

empregadas no método de hidrólise da celulose e polioses em ácido sulfúrico. 

Os valores de lignina insolúvel obtidos para o bagaço integral e para as polpas 

são apresentados na tabela 8. Após a obtenção da fração insolúvel (lignina) o 

material foi calcinado e descontado o teor de cinzas das ligninas. 

 

 

Tabela 8.  Valores de lignina insolúvel do bagaço e das polpas descontados os 

teores de cinzas do material. 

Material Lignina Insolúvel (%) 

Bagaço Integral 19,10 ± 0,01 

SA 1,73 ± 0,08 

ORG 3,00 ± 0,14 

SOA 1,76 ± 0,16 

SON 2,80 ± 0,11  

SOAc 7,35 ± 0,50  

SOA de BPH 4,58 ± 0,34 

SON de BPH 4,71 ± 0,18 

SOAc de BPH 11,55 ± 0,35 

  

 

 Analisando os resultados podemos observar que todos os processos 

retiraram grande parte da lignina, sendo que a polpação sulfito em meio ácido 

apresentou os maiores valores de lignina residual. Segundo dados da literatura 

as polpas sulfito em meio ácido apresentarem altos teores de remoção de 
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lignina, sendo assim polpas com elevada alvura, entretanto necessitam de 

tempos maiores de cozimento [BIERMANN, 1996]. Como o intuito deste 

trabalho não é a otimização de condições de deslignificação foram utilizados 

tempos e temperaturas iguais para todos os processos sulfito, por esse motivo 

observamos diferentes taxas de deslignificação, entretanto os valores de 

rendimentos obtidos estão dentro da faixa de rendimentos encontrados na 

literatura (Tabela 9). 

 

Tabela 9.   Processos químicos de produção de polpa de madeira [SJÖSTRÖM, 

1993]. 

 Sulfito 

Alcalino 

Sulfito 

Ácido 

Bissulfito Sulfito 

Neutro 

pH do licor de 

cozimento 

9 - 13 1 - 2 3 - 5 6 - 9 

Temperatura de 

cozimento ( oC) 

160 - 180 125 - 145 150 - 170 160 -180 

Tempo (h) 3 - 5 5 - 7 1 - 3 0,25 - 3 

Rendimento (%) 45 - 60 45 - 55 50 - 65 75 - 90 

 

 

4.6- Determinação de lignina solúvel 

 

 

A espectroscopia na região do ultravioleta foi empregada neste trabalho 

para a análise e quantificação da lignina solúvel. 

Embora existam algumas diferenças nos espectros de UV das diferentes 

ligninas, um espectro típico de lignina apresenta geralmente um máximo de 

absorção em torno de 280 nm com um ombro na região de 230 nm 

característico de grupos fenólicos não condensados presentes na estrutura da 

lignina, e um segundo máximo na faixa entre 200 e 215 nm. Para ligninas de 

madeira de coníferas (softwood), os espectros consistem de um máximo em 

280 nm e para ligninas de madeira de folhosas (hardwood) um máximo entre 

275 e 277 nm [FENGEL e WEGENER, 1984]. Esses máximos de absorção 
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podem sofrer pequenos deslocamentos devidos a um aumento no número de 

conjugações nas estruturas das ligninas durante o processo de isolamento.  

A absorção das amostras de lignina em 280 nm pode ser fortemente 

influenciada pela presença de produtos de degradação dos polissacarídeos, 

como furfural e hidroximetilfurfural, que também apresentam absorção nesse 

comprimento de onda. 

As ligninas obtidas nas análises das amostras de bagaço e das polpas 

apresentaram dois máximos de absorção. O primeiro entre 277 e 280 nm e o 

segundo entre 196 e 200 nm. Nota-se também, a presença de um ombro na 

região de 230 nm, como pode ser observado na figura 18.  
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Figura 18.  Espectro na região do UV e do visível das ligninas solúveis do (—) 

bagaço integral, (—) polpa ORG, (—) polpa SA, (—) polpa SOA, (—) polpa 

SOAc, (—) polpa SON e (—) polpa SOA de BPH. 

 

 

As quantidades de lignina solúvel foram calculadas segundo a equação 

6, descrita na introdução desta Tese.  

 

300

)53,4(
)/( 280215 AAx

LgC
−

=              (6) 
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Os valores de lignina solúvel são apresentados na tabela 10. 

 

 

Tabela 10 . Tabela com os teores de lignina solúvel obtidas do bagaço e das 

polpas após hidrólise. 

Amostras 

 

Lignina Solúvel 

(%) 

Bagaço Integral 2,80 ±0,08 

SA 0,56 ±0,01 

ORG 0,20 ±0,02 

SOA 0,99 ±0,02 

SON 1,72 ±0,11 

SOAc 1,50 ±0,17 

SOA de BPH 0,97 ± 0,09 

SON de BPH 0,98 ± 0,01 

SOAc de BPH 1,13 ± 0,01 

 

 

A partir dos resultados obtidos de lignina solúvel e considerando o teor 

de cinzas e de lignina insolúvel (resíduo), foi possível calcular a quantidade de 

lignina total encontrada nas amostras de bagaço e nas polpas. Os valores 

obtidos são apresentados na tabela 11. Os valores de lignina insolúvel e 

solúvel foram corrigidos pelos rendimentos de polpação para o cálculo da 

remoção de lignina (tabela11). 

As análises de lignina total (solúvel e insolúvel) obtidas das polpas 

mostraram que todos os processos, exceto sulfito de BPH, retiraram mais de 

80 % da lignina presente no material lignocelulósico (tabela 11). 

As taxas de deslignificação das polpações sulfito de bagaço pré-

hidrolisado foi menor que as correspondentes polpações sem a etapa de pré-

hidrólise, isso pode ter ocorrido devido modificações estruturais na lignina, 

como reações de condensação, ocorridas durante o tratamento hidrotérmico, 

que tornaram mais difícil a hidrólise e remoção da lignina. 
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Tabela 11.  Valores de lignina total (solúvel + insolúvel) do bagaço e das 

polpas. 

Amostra 
Lignina 

Insolúvel (%) 

Lignina 

Solúvel (%) 

Lignina 

Total (%) 

Remoção de 

Lignina (%) 

Bagaço integral 19,10 ± 0,01 2,80 ±0,08 21,90 ± 0,08 - 

SA 0,71± 0,08 0,23 ±0,01 0,94 ± 0,08 95,7 

ORG 1,47± 0,14 0,10 ±0,02 1,57 ± 0,14 92,8 

SOA 0,88 ± 0,16  0,49 ±0,02 1,37 ± 0,16 93,7 

SON 1,41 ± 0,11 0,87 ±0,11 2,28 ± 0,11 89,6 

SOAc 3,79 ± 0,50  0,77 ±0,17 4,56 ± 0,53 79,2 

SOA de BPH 2,11 ± 0,34 0,45 ± 0,09 2,56 ± 0,35 88,8 

SON de BPH 2,08 ± 0,18 0,43 ± 0,01 2,51 ± 0,18 88,5 

SOAc de BPH 5,98 ± 0,35 0,58 ± 0,01 6,56 ± 0,35 70,0 

 

 

4.7- Determinação dos teores de celulose e polioses  do bagaço integral e 

das polpas. 

 

 

 O bagaço integral e as polpas deslignificadas tiveram sua composição 

de polissacarídeos determinada por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC). Após a análise de lignina total obtém-se uma solução de açúcares 

que, uma vez quantificados por análise cromatográfica, permite a determinação 

dos teores originais de celulose, polioses e produtos de degradação dos 

materiais lignocelulósicos.  

 Neste procedimento, as massas de celobiose, glicose e 

hidroximetilfurfural (HMF), proporcionais às áreas obtidas nos cromatogramas 

dos padrões, foram convertidas em celulose. Da mesma forma, as massas de 

xilose, arabinose e furfural foram convertidas em polioses, e a massa de ácido 

acético, convertida em acetila. As massas obtidas foram divididas pela massa 

seca do material original e multiplicadas pelos fatores de conversão. Os fatores 

de conversão de glicose, celobiose e HMF para a celulose são 0,90, 0,95 e 
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1,29, respectivamente. De maneira similar, xilose e arabinose foram 

convertidas a polioses, empregando-se o fator 0,88 e para furfural o fator é 

1,37. O fator de conversão de ácido acético para acetila é 0,72. A figura 19 

apresenta os cromatogramas dos padrões utilizados. 
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Figura 19.  Cromatogramas dos padrões utilizados nas análises dos 

polissacarídeos dos materiais hidrolisados. (A) Determinação de celobiose, 

glicose, xilose, arabinose, ácido fórmico e ácido acético, (B) Determinação de 

furfural e HMF. 

 

 

 A partir dos resultados obtidos nas análises cromatográficas e 

considerando o teor de lignina total (lignina solúvel + lignina insolúvel) e o teor 

de cinzas, foi possível efetuar o balanço de massa com a finalidade de 

conhecer a composição química do bagaço para podermos avaliar os efeitos 

dos pré-tratamentos nos materiais deslignificados (polpas). 

 A determinação da composição química do bagaço e das polpas é 

importante para análise da seletividade e severidade dos tratamentos, tanto da 

pré-hidrólise quanto de deslignificação. A composição química do bagaço 

utilizado nas polpações é apresentada na tabela 12. 
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Tabela 12. Composição química do bagaço de cana-de-açúcar. 

Cinzas (%)  Extrativos 

(%) 

Lignina 

total (%) 

Celulose 

(%) 

Polioses 

(%) 

Balanço de 

Massa (%) 

0,93 ± 0,56 2,9 ± 0,89 21,9 ± 0,09 42,1 ± 0,92 31,4 ± 0,76 99,2  ± 1,59  

  

 

A composição química das polpas deslignificadas pelos diversos 

processos é apresentada na tabela 13.  

  

 

Tabela 13. Composição química das polpas 

Polpa Lignina 

Total (%) 

Cinzas  

(%) 

Celulose 

(%) 

Polioses 

(%) 

Balanço de 

Massa (%) 

SA 2,28  4,38   64,44  28,41  99,51 ± 1,13 

ORG 3,19  2,40  91,25  1,12  97,96 ± 1,22 

SOA 2,74  5,98  63,07  29,32  101,11 ± 0,79 

SON 4,53  4,30  63,89  31,33  104,05 ± 1,12 

SOAc 8,83  3,60  82,52  10,56  104,51 ± 1,20 

SOA de BPH 5,55  3,82  88,74  3,80  101,91 ± 0,52 

SON de BPH 5,69   3,93  87,99  3,53  101,14 ± 0,74 

SOAc de BPH 12,68   4,03  75,04  5,69  97,44 ± 1,26 

 

 

A polpação SA apresentou a maior taxa de deslignificação (95,7%), 

entretanto houve comprometimento parcial da fração celulósica. Considerando 

o teor de celulose encontrado na polpa (64,4%), o rendimento da polpação SA 

(41,3%) e a quantidade de celulose no bagaço in natura (42,1%), houve uma 

perda de aproximadamente 15,5% de celulose.  

Todos os processos apresentaram uma degradação da fração de 

celulose, exceto o processo ORG. Além disso, podemos observar que o 

processo ORG remove maiores quantidades de polioses, gerando uma polpa 

com teores semelhantes aos encontrado nas polpas sulfito de BPH.  
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Comparando as diferentes polpas, a polpação ORG apresentou a maior 

taxa de deslignificação (92,8%) acompanhada de menor perda da fração 

celulósica. Quando realizamos os cálculos de quantidade de celulose na polpa 

ORG (44,8%) verificamos um valor maior que o obtido no bagaço integral, esse 

erro é devido à quantificação de glicose, proveniente da hidrólise das polioses, 

como celulose. O mesmo erro pode ocorrer com relação às outras polpas, 

entretanto isso significaria uma perda ainda maior de celulose. 

 Os processos em meio ácido, como ORG e SOAc, geram maiores 

perdas de polioses.  As reações de hidrólise das ligações glicosídicas em meio 

ácido ocorrem sobre qualquer ligação glicosídica de forma randômica, já a 

hidrólise em meio básico depende da desprotonação da hidroxila do carbono 2 

do anel glicosídico e tem início somente no terminal redutor do polissacarídeo. 

 

 

4.8- Determinação da cristalinidade 

 

 

 A cristalinidade das polpas foi determinada com intuito de analisar as 

modificações na estrutura da celulose frente aos pré-tratamentos utilizados 

para deslignificação do bagaço de cana-de-açúcar. Um efetivo pré-tratamento 

deve remover seletivamente a lignina, as polioses e reduzir a cristalinidade do 

material, melhorando assim a acessibilidade à celulose e produzindo polpas 

mais adequadas para as operações de hidrólise, ácida e/ou enzimática. 

 Esse trabalho investigou as modificações nos cristais de celulose 

quando submetidos aos diferentes pré-tratamentos. As cristalinidade das 

polpas foram determinadas quantitativamente utilizando difração de raio-X e 

são apresentados na tabela 14. 

Considerando os desvios obtidos nas análises observamos pequenas 

variações nos teores de cristalinidades das diferentes polpas, entretanto 

comparando o bagaço integral, todos os pré-tratamentos aumentaram a fração 

cristalina, pois removeram as frações amorfas (polioses e ligninas). 
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Tabela 14.  Valores de cristalinidades mássicas das polpas deslignificadas e 

pré-hidrolisadas. 

Polpas Cristalinidade (g/g) 

Bagaço Integral 0,545 ± 0,022 

SA 0,595 ± 0,063 

ORG 0,753 ± 0,003 

SOA 0,699 ± 0,143 

SOA de BPH 0,627 ± 0,020 

SON 0,778 ± 0,029 

SOAc 0,669 ± 0,051 

 

   

 Analisando os dados de cristalinidade e os valores de composição das 

polpas (Tabela 13), verificamos que a polpa SA apresentou o menor teor de 

celulose, justificando assim o menor valor de cristalinidade mássica 

encontrado. 

 

 

4.9- Caracterizações das ligninas obtidas nas polpa ções 

 

 

 As diferentes ligninas obtidas dos licores dos processos de 

polpação/deslignificação foram caracterizadas segundo teores de carboidratos 

residuais por cromatografia líquida de alta eficiência, teores de cinzas segundo 

norma Tappi T211 om-93 modificada, análise termogravimétrica, 

espectroscopia na região do Infravermelho, análise elementar, análise por 

cromatografia de permeação em gel e ressonância magnética nuclear de 13C. 
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4.9.1- Quantidade de carboidratos nas ligninas. 

 

 

A análise dos carboidratos residuais presentes nas ligninas obtidas dos 

licores de polpação foi realizada por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC), e os resultados são mostrados na tabela 15. Essas análises foram 

importantes para avaliar a pureza das ligninas obtidas. Como as ligninas serão 

utilizadas para posteriores modificações é importante conhecer sua 

composição para avaliar a necessidade de etapas de purificação. 

As ligninas obtidas dos licores de polpação soda e sulfito apresentaram 

os maiores teores de polissacarídeos residuais. No processo de recuperação 

da lignina do licor de polpação soda/antraquinona as ligninas são precipitadas 

com adição de ácido sulfúrico concentrado o que leva a co-precipitação de uma 

fração dos polissacarídeos. Os lignossulfonatos foram obtidos do licor de 

cozimento (filtrado) por remoção da água em equipamento BUCHI 190 Mini 

Spray Dryer, sendo assim a fração de polissacarídeos é recuperada juntamente 

com a lignina.  

As ligninas organossolve não apresentaram quantidades significativas 

de polissacarídeos residuais. Já os lignossulfonatos obtidos de bagaço pré-

hidrolisado em meio alcalino e neutro apresentaram altos teores de açúcares. A 

etapa de pré-hidrólise foi escolhida na tentativa de diminuirmos a quantidade 

de polissacarídeos antes da etapa de deslignificação. Entretanto, as condições 

empregadas nas polpações sulfito ainda liberaram quantidades elevadas de 

açúcares que permanecem juntamente com as frações ligninas após a etapa 

de secagem por atomização (spray-dryer).  
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Tabela 15.  Composição de açúcares nas ligninas obtidas dos licores de 

polpação. 

Amostra Celulose (%) Polioses (%) Total (%) 

ORG 0,33  0,00 0,33 ± 0,02  

SA 0,02  4,99  5,01 ± 0,08 

SOA 1,20  10,26  11,46 ± 0,08 

SON 0,86  9,96  10,82 ± 0,13 

SOAc 0,85  5,39  6,24 ± 0,23 

SOA de BPH 1,07  10,99  12,06 ± 0,23 

SON de BPH 1,07  10,77  11,84 ± 0,04 

SOAc de BPH 1,38  7,12  8,50 ± 0,39 

 

 Devido aos altos teores de carboidratos encontrados nas ligninas 

realizou-se uma etapa de purificação destas amostras. A purificação foi 

realizada utilizando-se membranas de diálise, onde as soluções permaneceram 

72 horas em processo de diálise. Após essa etapa os lignossulfonatos foram 

novamente caracterizados e os açúcares quantificados por HPLC. A 

quantidade de açúcares ficou abaixo do limite de detecção do equipamento, 

sendo assim consideramos a purificação efetiva. 

 

 

4.9.2- Teores de cinzas das ligninas 

 

 

Os teores de cinzas (compostos inorgânicos) das ligninas obtidas dos 

licores de polpação foram determinados pelo teor de resíduos resultantes da 

queima completa conforme norma Tappi T211 om-93 modificada (525 oC). 

Como a quantidade de resíduo foi muito alta efetuou-se a queima do material 

em temperatura de 900oC. Os valores de cinzas encontrados são apresentados 

na tabela 16. 
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Tabela 16.  Teores de cinzas das ligninas obtidas dos licores de polpação. 

Amostras Cinzas (%) 

525oC 

Cinzas (%) 

900oC (TGA) 

ORG 0,38 0,88 

SA 56,83 20,64 

SOA 63,79 69,85 

SON 70,34 64,95 

SOAc 62,19 20,82 

SOA de BPH 61,62 54,88 

SON de BPH 65,45 58,75 

SOAc de BPH 58,17 18,19 

  

 

 Os altos valores de cinzas encontrados para os lignossulfonatos obtidos 

com e sem a etapa de pré-hidrólise são devido à adição de compostos 

inorgânicos no processo de polpação e à incorporação de grupos sulfônicos na 

molécula de lignina. Segundo mecanismo proposto na figura 7, íons benzílicos 

em unidades fenólicas (eterificadas ou não-eterificadas) são sulfonados na 

posição α durante o processo de deslignificação. A análise elementar dos 

lignossulfonatos purificados (Tabela 20) mostrou uma incorporação de enxofre 

entre 3 e 5%, o que corresponderia a uma incorporação de 9 -12 % de grupo 

sulfônico na estrutura da lignina. Os resultados das cinzas após a purificação 

realizada por diálise são apresentados na tabela 17 e corroboram com os 

valores obtidos da análise elementar.  

Foi observada também uma diferença de comportamento para os 

processos SA, SOAc e SOAc de BPH, uma vez que os valores de cinzas 

diminuem na determinação realizada a 900 oC. Esse comportamento pode ser 

devido à presença de estruturas que só degradam a temperaturas mais 

elevadas, tais como carbonatos. Ainda, o processo sulfito ácido apresenta um 

comportamento diferente do observado para os outros dois processos sulfito, 

provavelmente devido a não formação de sulfato de sódio no processo ácido 



Resultados e Discussões 

85 

 

(ou pelo menos, menor formação de sulfato) que degrada a temperaturas mais 

elevadas. 

 

 

Tabela 17.  Teores de cinzas dos lignossulfonatos após a etapa de purificação. 

Lignossulfonatos Purificados  Cinzas (%) 

900oC 

SOA  10,95 

SON  11,71 

SOAc  13,60 

 

 

 A purificação com membrana de diálise reduziu em torno de 80% a 

quantidade de cinzas dos lignossulfonatos obtidos em meio alcalino e meio 

neutro. Para o lignossulfonato obtido em meio ácido a redução foi de 

aproximadamente 25%. 

 

 

4.9.3- Análise elementar. 

 

 

A composição química das ligninas da cana-de-açúcar, expressa pelos 

valores de análise elementar, pode ser relacionado à quantidade dos 

precursores, álcool sinapílico (ou unidade siringila), álcool coniferílico (unidade 

guaiacila) e do álcool cumarílico (unidade p-hidroxifenila), representados na 

Figura 4, acrescidos de uma molécula de água que se incorpora no processo 

de biossíntese. A diferença entre os três precursores é o número de metoxilas 

por anel aromático.  

A lignina de bagaço de cana se enquadra nas ligninas do tipo HGS, com 

quantidades de ácido p-cumárico e do ácido ferúlico maiores que as 

encontradas em ligninas de coníferas e folhosas [ZHANG, A.P., et.al., 2013]. 

No caso dos lignossulfonatos, podemos esperar menores teores de carbono 
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(Tabela 18), quando comparados com as ligninas ORG e SA, por causa da 

presença do grupo sulfônico incorporado durante o pré-tratamento.  

 

 

Tabela 18.  Dados de análise elementar de lignossulfonatos [GANDINI e 

BELGACEM, 2008; LIN e DENCE, 1992 ]. 

 Lignossulfonato ( softwood) 

Análise elementar % 

C 53,0 

H 5,4 

S 4 - 8 

Grau de sulfonação 0,17 a 0,65 -SO3-/C9 

 

Os teores de carbono, hidrogênio e enxofre foram corrigidos pelas 

cinzas e o conteúdo de oxigênio foi obtido por diferença. Os valores obtidos 

são apresentados na tabela 19. 

 

 

Tabela 19.  Análise elementar de amostras de lignina de bagaço de cana-de-

açúcar obtidas dos licores de polpação. 

Lignina N (%) C (%) H (%) S (%) O (%) 

Pepper 0,12 ± 0,05 63,39 ± 0,33 5,68 ± 0,05 0,00 30,81 ± 0 ,33 

ORG 0,59 ± 0,01 63,56 ± 0,03 6,12 ± 0,01 0,00 29,67 ± 0 ,06 

SA 0,20 ± 0,01 57,10± 0,10 5,88 ± 0,03 2,03 ± 0,01 34, 78 ± 0,10 

 

 

O teor de enxofre encontrado na lignina SA é devido a resíduos da etapa 

de precipitação com ácido sulfúrico, que não saiu após a lavagem da lignina 

precipitada com água. 

Os extrativos do bagaço de cana compreendem uma variedade de 

substâncias, entre elas as proteínas, que acabam sendo recuperadas 

juntamente com a lignina nos licores de polpação, por isso são observados 
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valores de nitrogênio nas análises. A lignina Pepper possui a menor 

quantidade, pois o bagaço passou por uma etapa de extração com solventes 

orgânicos (cicloexano/etanol e água) antes da extração da lignina com dioxano. 

Como os lignossulfonatos apresentaram grandes quantidades de cinzas, 

foram realizadas as análises elementares dos lignossulfonatos purificados 

(Tabela 20). Após a purificação os teores de carbono, hidrogênio e oxigênio 

ficaram mais próximos do esperado. As quantidades de grupos sulfônicos 

incorporados na estrutura dos lignossulfonatos ficaram em torno de 0,3 por 

unidade C9, valores dentro dos encontrados na literatura (Tabela18). 

 

 

Tabela 20.  Análise elementar dos lignossulfonatos de BPH após a etapa de 

purificação. 

Amostra  

 

N (%) C (%) H (%) S (%) O (%) Formula C 9 * 

SOA de 

BPH 

0,62±0,01 51,07±0,10 5,73±0,03 3,60±0,34 38,98±0,34 C9H10,5O4,7S0,3 

(OCH3)1 

SON de 

BPH 

0,63±0,03 52,01±0,13 5,48±0,02 4,04±0,05 37,83±0,13 C9H9,6O4,4S0,3 

(OCH3)1 

SOAc de 

BPH 

0,41±0,01 50,51±0,24 6,06±0,11 4,50±0,26 38,52±0,26 C9H11,4O4,7S0,3 

(OCH3)1 

• Considerando uma metoxila por unidade C9. 

 

 

4.9.4- Espectroscopia na Região do Infravermelho 

 

 

A espectroscopia na região do infravermelho (4000-400 cm-1) é uma 

técnica amplamente utilizada para a caracterização de ligninas e seus 

derivados. Esta técnica pode ser usada como ferramenta para compreender a 

estrutura das ligninas isoladas, e para dar informações sobre grupos funcionais 

alterados, removidos e/ou adicionados durante os processos de polpação. É 
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importante, primeiramente, considerar os tipos de grupos funcionais que 

geralmente estão presentes na estruturada lignina e a influência da variação 

estrutural na absorção destes grupos. Bandas características de estruturas 

aromáticas podem ser observadas no espectro de lignina, embora suas 

frequências possam ser alteradas e suas intensidades relativas 

significativamente diferentes das observadas no espectro do benzeno. 

[HEITNER, C.; 2010]. 

A tabela 21 apresenta as bandas de absorção para as ligninas obtidas 

nos processos de polpação. As atribuições das bandas foram feitas de acordo 

com a literatura [LIN & DENCE, 1992] e os espectros de infravermelho relativos 

às essas amostras são apresentados na figura 20.  

Os lignossulfonatos apresentam uma banda larga na região de 1100 -

1200 cm-1 característica da ligação S-O dos grupos sulfônicos introduzidas na 

estrutura da lignina durante o processo de polpação [BELLAMY, L.J., 1975].  

O espectro de infravermelho da lignina organossolve apresentou-se 

bastante semelhante ao da lignina Pepper, indicando que a utilização de 

etanol, quanto de dioxano, leva a ocorrência de pequenas modificações 

estruturais.  

A banda na região de 1700 cm-1 característica de carbonila de grupos 

cetona (e/ou ácido carboxílico) só foram observadas nas ligninas Pepper e 

ORG, indicativos de modificações estruturais mais intensas envolvendo os 

carbonos alfa e gama da cadeia lateral. As reações em meio ácido favorecem a 

formação de carbonila no carbono alfa. 
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Figura 20. Espectros de infravermelho das ligninas obtidas dos processos de 

polpação do bagaço integral de (a) 4000 – 650 cm-1 e (b) 2000 -  650 cm-1: (----) 

Lignina Pepper, (----) ORG, (----) SA, (----) SOA, (----) SOAc e (----) SON.  

(a) 

(b) 
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Tabela 21 . Tabela com valores e atribuições dos picos característicos das 

ligninas obtidas nos processos de polpação [LIN & DENCE, 1992; HEITNER, 

DIMMEL, & SCHMIDT, 2010].  

Banda cm -1 das Ligninas   

 

Atribuições 

Pepper SA ORG SOA SOAc  SON 

~3360 ~3450 ~3480 ~3430 ~3430 ~3450 Estiramento axial da ligação O-

H 

2942 e 

2842 

2917 e 

2851 

2933 e 

2844 

2941 e 

2848 

------- 2939 e 

2844 

Estiramento axial da ligação C-

H em grupos –CH3 e –CH2–. 

1700 1690 

(ombro) 

1700 ------ ------ ------ Estiramento C=O de cetona, 

aldeídos e ácidos carboxílicos. 

1603 1596 1600 1588 1585 1588 Vibração do anel aromático 

(estiramento C=C simétrico) 

1514 1512 1514 1511 1516 1516 Vibração do anel aromático 

(estiramento C=C assimétrico) 

1462 1462 1461 ---- ---- ---- Deformação assimétrica C–H, 

em –CH3 e 

–CH2–. 

1423 1425 1423 1421 1408 1425 Vibração do anel aromático 

combinado com deformação C-

H no plano. 

1331 1328 1327 ------ ------ ------ Vibração do anel aromático  

1225 1218 1214 ------ ------ ------ Estiramento C–O e C=O. 

------ ------ ------ 1100 -

1200 

1100 -

1200  

1100 -

1200 

Estiramento O=S=O  

banda larga 

1122 1115 1117 ------ ------ ------ Deformação C–H do anel 

aromático no plano (típico de 

unidades siringila) 

1035 1033 1030 1045 1049 1048 Deformação no plano; 

deformação C-O de álcool 

primário. 
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981 ------ ------ 973 997 989 Deformação C-H aromático 

fora do plano; estiramento 

S=O. 

833 834 832 839 833 836 Deformação C–H fora do 

plano. 

SA= Soda/antraquinona; ORG=Organossolve/ SOA= Sulfito meio alcalino; 

SOAc= Sulfito meio ácido e SON= Sulfito meio neutro, S = unidade siringila, G 

= unidade guaiacila. 

 

 

Nas figuras 21-23 são apresentados os espectros dos lignossulfonatos 

obtidos das polpações de bagaço integral, bagaço pré-hidrolisado e os 

lignossulfonatos purificados. Os espectros apresentaram algumas diferenças, 

mas podemos observar as mesmas bandas características nos três espectros, 

tais como a banda larga entre 1100-1200 cm-1 de estiramento assimétrico e 

simétrico da ligação O=S=O de grupos sulfônicos, os picos característicos de 

anel aromático entre 1600-1598 e 1510-1516 cm-1 e o pico entre 1465–1460 

cm-1 de deformação C-H de grupos metila e metileno. 

Os lignossulfonatos de bagaço pré-hidrolisado com e sem purificação 

apresentaram um pico na região de 980 cm-1 característico de estiramento S=O 

do grupo sulfonato. 

 

 



Resultados e Discussões 

92 

 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Numero de onda (cm-1)

  
  

 

  

 

 

Figura 21.  Espectros de infravermelho dos lignossulfonatos SOA de (----) 

bagaço integral, (----) de bagaço hidrotérmico e (----) de bagaço hidrotérmico e 

purificado. 
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Figura 22 . Espectros de infravermelho dos lignossulfonatos SOAc de (----) 

bagaço integral, (----) de bagaço hidrotérmico e (----) de bagaço hidrotérmico e 

purificado. 
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Figura 23 . Espectros de infravermelho dos lignossulfonatos SON de (----) 

bagaço integral, (----) de bagaço hidrotérmico e (----) de bagaço hidrotérmico e 

purificado. 

 

 

4.9.5- Análise Termogravimétrica 

 

 

 O conhecimento das propriedades térmicas pode orientar as aplicações 

de determinados compostos e materiais. Essa técnica possibilita o 

conhecimento e observação das alterações que a amostra ou substância 

adquire no decorrer do ensaio de aquecimento, permitindo a verificação de 

aspectos relacionados à decomposição, estabilidade, oxidação e combustão.

 Na figura 24 é apresentada a curva termogravimétrica da lignina obtida 

pelo método Pepper.  
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Figura 24.  Análise termogravimétrica da lignina de bagaço integral obtida pelo 

método Pepper. 

 

 

A lignina se decompõe termicamente ao longo de um amplo intervalo de 

temperatura, porque vários grupos funcionais possuem diferentes estabilidades 

térmicas e levam a quebra de ligações a temperaturas diferentes. A clivagem 

de grupos funcionais geram produtos de baixa massa molecular, enquanto que 

a estrutura fenilpropânica degrada em temperaturas mais elevadas, gerando 

uma redução maior na massa molar e a liberação de produtos voláteis. 

[BREBU, M.; VASILE, C., 2010]. 

Estudos de degradação realizada em diferentes tipos de ligninas por 

análise térmica diferencial (DTA) mostram um pico endotérmico a 100-180 ° C, 

correspondente a eliminação da umidade, seguido de dois picos exotérmicos, o 

primeiro 280-390°C e o segundo em temperaturas mais  elevadas, com o pico 

em torno de 420°C. [BREBU, M.; VASILE, C., 2010]. S egundo Wittkowisk et. al. 

(1967) a degradação da cadeia lateral da lignina ocorre numa faixa de 

temperatura entre 230-260oC. As ligações β-β e C-C entre as unidades 

monoméricas clivam entre 275-350oC, e as ligações éter respondendo por mais 

da metade das ligações interunidades, têm menor estabilidade térmica, de 

modo que eles podem ser clivados em temperaturas abaixo de 310oC 

[SARKANEN e LUDWING, 1971]. 
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A lignina Pepper, aqui considerada como padrão, apresentou dois 

estágios principais de degradação térmica. Inicialmente observa-se uma 

pequena perda de massa entre 0 e 150oC atribuída a eliminação de água da 

amostra. Amostras secas ao ar apresentam interações dos grupos hidroxilas 

com as moléculas de água que dificultam a vaporização que não ocorre 

completamente durante o aquecimento até 100oC. O segundo estágio de perda 

de massa inicia-se por volta de 150oC e prossegue até 700 oC onde, 

praticamente, nenhum resíduo foi observado. Alguns processos de degradação 

da lignina que ocorrem normalmente acima de 300ºC são atribuídos à ruptura 

de ligações interunidades o que resulta na perda de fenóis monoméricos para a 

fase vapor, à perda de carboidratos ou de produtos de degradação destes e/ou 

à degradação de anéis aromáticos. 

 As análises de TG das ligninas recuperadas dos licores de polpação 

foram realizadas em atmosfera inerte de nitrogênio e em ar. A atmosfera de ar 

foi escolhida, pois as análises realizadas em atmosfera de nitrogênio 

apresentaram elevada massa residual (Figuras 25-32). A utilização de ar levou 

à redução, e no caso da lignina ORG eliminação total, da massa residual. 

Contudo, essas ligninas apresentaram altos teores de resíduo quando 

comparadas a lignina padrão obtida pelo método Pepper.  Esses altos valores 

de massa residual também foram observados nas análises de cinzas das 

ligninas e estão próximos aos obtidos pelas análises de TG. 
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Figura 25.  Curvas de TG e DTG da lignina ORG em atmosfera de  (----) Ar e (--

--) N2.  
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Figura 26 . Curvas de TG e DTG da lignina SA em atmosfera de  (----) Ar e (----) 

N2.  

 

 

 

 



Resultados e Discussões 

98 

 

Tabela 22 . Dados termoanalíticos das ligninas Pepper, SA e ORG em 

atmosfera de nitrogênio. 

Lignina 1ª Perda de Massa 2ª Perda de Massa 3ª Perda de 
Massa 

 

Intervalo de 
Temperatura 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo de 
Temperatura 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo de 
Temperatura 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Pepper 25 - 150 1,8 150 - 730 97,0 - - 
SA 25 - 140 3,5 140 - 590 36,5 590 - 900 40,3 

ORG 25 - 110 2,0 110 - 510 46,3 520 - 900 18,1 

 

 

Os lignossulfonatos SOA e SON obtidos do bagaço integral, analisados 

em atmosfera de ar e N2, apresentaram dois intervalos de degradação. A perda 

de massa inicial (≤ 180oC) corresponde perda de água e outros voláteis. O 

segundo intervalo de degradação ocorre mais lentamente com dois eventos, 

mas sem intermediários estáveis, sendo assim foi considerado como um único 

evento.  Esse segundo evento de degradação térmica é atribuído à degradação 

das estruturas sulfonadas com eliminação dos grupos sulfônicos e à 

degradação da estrutura da lignina. Já o SOAc apresenta uma degradação 

mais rápida, com uma primeira perda de massa que se inicia em 25oC e se 

estende até 500oC e uma segunda perda de massa de 500 oC até 900oC.  
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Figura 27.  Curvas de TG e DTG do lignossulfonato SOA em atmosfera de  (----

) Ar e (----) N2.  
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Figura 28.  Curvas de TG e DTG do lignossulfonato SON em atmosfera de  (----

) Ar e (----) N2.  
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Figura 29.  Curvas de TG e DTG do lignossulfonato SOAc em atmosfera de  (---

-) Ar e (----) N2.  

 

 

Os lignossulfonatos obtidos de BPH e purificados também foram 

analisados por TG, e as curvas são apresentadas nas figuras 30-32.   

Assim como os lignossulfonatos obtidos do bagaço integral, os de BPH e 

purificados mostram basicamente dois estágios de perda de massa, sendo que 

a segunda perda de massa ocorreu em várias etapas sem intermediários 

termicamente estáveis, sendo assim considerado como um único evento. 
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Figura 30.  Curvas de TG e DTG do lignossulfonato SOA em atmosfera de N2 

de (----) bagaço integral,  (----) bagaço pré-hidrolisado e (----)  bagaço pré-

hidrolisado/ purificado. 
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Figura 31 . Curvas de TG e DTG do lignossulfonato SON em atmosfera de  N2 

de  (----) bagaço integral,  (----) bagaço pré-hidrolisado e (----)  bagaço pré-

hidrolisado/ purificado. 
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Figura 32.  Curvas de TG e DTG do lignossulfonato SOAc em atmosfera de  N2 

de  (----) bagaço integral,  (----) bagaço pré-hidrolisado e (----)  bagaço pré-

hidrolisado/ purificado. 

 

Os dados termoanalíticos dos lignossulfonatos purificados são 

apresentados na tabela 23. Os resultados de TGA indicaram que todas as 

ligninas são termicamente estáveis até 200oC, exceto os lignossulfonatos 

obtidos em meio ácido, e podem ser utilizadas para preparação de 

termoplásticos e blendas poliméricas, desde que processadas até esta 

temperatura. 
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Figura 23.  Dados termoanalíticos dos lignossulfonatos de bagaço sem e com 

pré-hidrólise e após a purificação em atmosfera de N2. 

Amostra 

1ª Perda de 
Massa 

2ª Perda de 
Massa 

3ª Perda de Massa 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

SOA 25 - 130 8,7 140 - 900 22,7 - - 
SOA de 

BPH 
25 - 150 7,1 150 - 469 22,7 469 - 745 24,8 

SOA de 
BPH 

Purificado 
25 - 180 14,4 180 - 710 75,1 - - 

SON 25 - 130 6,7 130 - 580 27,4 - - 
SON de 

BPH 
25 - 150 6,3 140 - 445 21,4 445 - 730 17,5 

SON de 
BPH 

Purificado 
25 - 180 15,8 180 - 800 73,5 - - 

SOAc 25 - 500 47,6 500 - 812 34,5 - - 
SOAc de 

BPH 
25 - 120 4,0 110 - 620 26,0 - - 

SOAc de 
BPH 

Purificado 
25 - 180 15,2 110 - 850 71,7 - - 

 

 

4.9.6- Cromatografia de Permeação em Gel 

 

 

 A massa molar e a distribuição de massas molares são parâmetros 

importantes no estudo da estrutura e propriedades de ligninas. O principal 

método para se obter informações sobre a distribuição de massas molares é a 

cromatografia de permeação em gel. É importante ressaltar que embora a 

técnica de GPC seja bastante empregada para as análises no fracionamento 

de lignina, as informações por elas obtidas referem-se apenas ao volume 
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molecular, não permitindo, portanto, nenhuma conclusão a respeito da 

composição química desta macromolécula. 

A partir da curva de distribuição de massas molares obteve-se a Massa 

Molecular Média em Número ( ) e a Massa Molecular Média em Massa 

( ). Calculou-se também, a partir destes valores, a polidispersividade para 

estas ligninas pela relação: 

 

 

 

 No entanto, para calcularmos os valores de  e   a partir de uma 

curva de distribuição de massas molares, é necessário a construção de uma 

curva de calibração com padrões de massa molecular definida e estrutura 

similar a estrutura da amostra. Entretanto, devido à dificuldade de obtenção de 

padrões com estas características, a literatura especializada recomenda a 

utilização de poliestireno, um polímero aromático de cadeia linear e disponível 

com massas molares bem definidas. Para os lignossulfonatos foi utilizado o 

poliestireno sulfonato de sódio como padrão, pois a analise é realizada a partir 

de soluções aquosas. 

 A utilização de poliestireno e poliestireno sulfonato de sódio como 

padrões apresentam algumas limitações por causa das diferenças estruturais 

entre as ligninas e estes polímeros, uma vez que a lignina apresenta uma 

estrutura ramificada, massas iguais apresentam de eluição diferentes.  

 Os dados e as curvas de calibração do poliestireno e do poliestireno 

sulfonato de sódio são apresentados nas figuras 33 e 34. 

 

(Equação 9) 
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Figura 33. Curva de calibração de poliestireno. 

 

 

 

Figura 34. Curva de calibração de poliestireno sulfonato de sódio. 
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As intensidades relativas dos sinais nos cromatogramas é função da 

concentração das amostras e das características próprias do sistema de 

detecção. A análise apresentada a seguir deve ser considerada lembrando que 

os valores obtidos representam apenas valores relativos aos padrões de 

poliestireno e poliestireno sulfonado empregados na curva de calibração, 

devendo, portanto, serem analisados de forma comparativa e não absoluta. 

As massas molares médias em massa e em número ( ), assim como 

as polidispersividades das ligninas foram obtidas a partir dos cromatogramas 

(figura 35-37) e são mostradas na tabela 24, 25 e 26. 

 

 

Tabela 24.  Valores de massas molares médias, polidispersividade e intervalos 

de integração das ligninas obtidas pelo método Pepper e dos licores de 

polpação ORG e SA. Detector de UV -254 nm. 

Amostra Pico Total 

 13,60 – 36,0 (min) 

 Mn Mw Mw/Mn 

Pepper 1.348 10111 7,50 

ORG 912 3273 3,59 

SA 843 7606 9,02 
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Figura 35.  Cromatogramas de análise de GPC das ligninas obtidas pelo (—) 

método Pepper, (—) do licor ORG e (—) do licor SA. Detector de UV -254 nm 

 

 

As propriedades químicas e físicas das ligninas estão intimamente 

relacionadas às suas massas molares, por exemplo, a relação entre a 

presença de estruturas condensadas e a quantidade de grupos hidroxila 

fenólica em função da massa molar da lignina. As análises mostraram que as 

ligninas obtidas pelo processo soda apresentam maiores massas molares (Mw) 

quando comparadas aos lignossulfonatos e as ligninas organossolve. Isso é 

coerente com os valores de hidroxila obtidos pela análise de RMN 13C com a 

lignina soda com o menor valor de OH fenólico. 

A lignina obtida pelo método Pepper apresentou a maior massa molar e 

possui maiores quantidades de OH fenólico, entretanto o processo de extração 

com dioxano possui a característica de clivagem das ligações β-O-4 durante o 

processo de isolamento, sem grande modificações estruturais, diferentemente 

dos processos de polpação onde ocorrem hidrólise das ligações etílicas e 

condensação dos fragmentos, sendo assim as hidroxilas encontradas na 

lignina Pepper são produtos da hidrólise da ligação β-O-4. 

Os lignossulfonatos antes da etapa de purificação apresentaram maiores 

polidispersividades e uma grande quantidade de fragmentos de “lignina” com 
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como pode ser observado nos cromatogramas da figura 36. Após a purificação 

o cromatograma apresentou um pico único, sem a presença desses fragmentos 

(Figura 37). Os valores de massas molares e polidispersividades dos 

lignossulfonatos são apresentados nas tabelas 25 e 26. 

 

 

Tabela 25.  Valores de massas molares médias, polidispersividade e intervalos 

de integração dos lignossulfonatos SOA, SOAc e SON de bagaço in natura. 

Detector de UV -254 nm. 

Amostra Pico Total 

 14,16 – 32,0 (min) 

 

 Mn Mw Mw/Mn 

SOA 139 2024 14,52 

SOAc 56 950 17,12 

SON 125 1985 15,82 
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Figura 36.  Cromatogramas de análise de GPC das ligninas obtidas dos licores 

de polpação sulfito: (—) SOA, (—) SOAc e (—) SON. Detector de UV -254 nm. 
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Tabela 26.  Valores de massas molares médias, polidispersividade e intervalos 

de integração dos lignossulfonatos SOA, SOAc e SON de BPH obtidos após a 

etapa de purificação. Detector de UV -254 nm. 

Amostra Pico Total 

 14,16 – 32,0 (min)  

 Mn Mw Mw/Mn 

SOA de BPH Purificado 328 2800 8,53 

SON de BPH Purificado 463 3996 8,63 

SOAc de BPH Purificado 800 5336 6,67 
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Figura 37.  Cromatogramas de análise de GPC das ligninas obtidas dos licores 

de polpação sulfito de BPH e purificados por membrana de diálise: (—) SOA, 

(—) SOAc e (—) SON. Detector de UV -254 nm.  

 

  

4.9.7- Espectroscopia de RMN 13C. 

 

 

Um espectro de RMN 13C pode ser subdividido em três regiões principais 

para a análise das ligninas: uma primeira região delimitada em cerca de 200 a 
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165 ppm, cobrindo os átomo de carbono dos grupos carbonila; a segunda 

região que é delimitada de 165 a 100 ppm relativa aos átomos de carbono 

aromáticos e olefínicos; e uma terceira região, que se estende de 100 a 20 

ppm, relativa aos átomos de carbonos alifáticos (α, β, γ e metoxila).  

Os espectros das ligninas Pepper, SA e ORG acetiladas são 

apresentados na figura 38 e as atribuições dos picos na tabela 27. 

 

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

ppm

Pepper

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

SA

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

ORG

 

Figura 38.  Espectros de RMN 13C em clorofórmio deuterado das ligninas ORG, 

SA e Pepper. 
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Tabela 27. Tabela com os valores de picos de 13C RMN atribuídos às ligninas 

obtidas dos processos ORG, SA e Pepper. 

Deslocamento químico (ppm)  

Atribuição do sinal ORG SODA PEPPER 

20,2 20,1 20,3 -CH3 em grupos acetila 

29,7 29,6 29,3 -CH3 e CH2 em cadeia alifática 

saturada 

56,5 56,5 56,3 -OCH3 

102,9-

105,7 

104,1-

106,0 

102,9-

105,7 

C-2/C-6 em unidades S 

122,2-

122,7 

121,2-

122,6 

122,2-

122,3 

C-3/C-5 em unidades G ou H 

129,2 128,4 129,4 Cα e Cβ em ARCH=CH-CH2OH 

151,3-

153,4 

151,0-

153,2 

151,3-

153,2 

C-3/C-5 em unidades S 

166,5 ---- 166,1 C=O em ArCOOH 

168,8  169,3  168,8  C=O de grupos acetila em unidades 

fenólicas 

170,6 170,6 170,5 Cγ=O de grupos acetila alifática 

175,2 175,1 ---- -COOH cadeia alifática 

 

 

Analisando os espectros apresentados na figura 38, podemos observar 

algumas diferenças entres as ligninas. O espectro da lignina soda apresentou 

maior intensidade de picos na região entre 60-102 ppm característica de 

carboidratos.  

 Com os valores de metoxilas obtidos pela análise de RMN 13C, e o 

emprego das análises de composição elementar, são possíveis estimar as 

unidades fenilpropânicas C9 das ligninas (Tabela 28). Neste procedimento, os 

componentes, oxigênio, hidrogênio e teor de metoxilas, são quantificados em 

relação a nove átomos de carbono. Sendo assim, para complementar os 

estudos das ligninas obtidas no presente trabalho, as análises da composição 
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elementar das ligninas foram utilizadas nos cálculos para a determinação da 

fórmula C9.  

 

 

Tabela 28.   Teor de metoxilas, hidroxilas e determinação das unidades C9 para 

as ligninas acetiladas obtidos pela integração dos picos de por RMN 13C.  

Lignina OCH3 

56 ppm 

Cγ=O acetila 

alifática (171,5 - 

169,9 ppm) – OHalif. 

C=O acetila 

fenólicas (169,9 - 

167,0 ppm) – OHfen. 

-CH3 de 

Acetila 

Fórmula C9 

SA 1,1 0,9 ---- 1,1 C9H7,8O3,0(OCH3)1,1 

ORG 1,0 1,0 0,1 1,1 C9H7,3O2,7(OCH3)1,0 

Pepper  0,9 1,3 0,2 1,2  C9H7,0O2,4(OCH3)0,9 

 

 

Com relação ao conteúdo de hidrogênios das ligninas obtidas observa-

se que as ligninas soda, organossolve e Pepper apresentam um conteúdo de 

hidrogênios menor quando comparadas aos precursores que apresentam de 10 

a 14 átomos de hidrogênio (considerando as metoxilas). Adicionalmente, o 

processo de biossíntese leva a incorporação de uma molécula de água, 

geralmente no carbono α. Por outro lado, reações de condensação levam à 

redução da quantidade relativa de hidrogênios presentes nas amostras de 

lignina, sendo este fato diretamente relacionado ao processo de extração 

empregado. Os dados apresentados na tabela 29 indicam valores muito 

próximos para a quantidade de hidrogênios por unidade C9. Ainda que 

apresentando diferentes valores de metoxilas por anel, estes resultados 

indicam que, independentemente do pH do meio reacional, as ligninas obtidas 

nestes processos apresentam graus semelhantes de condensação. 

A confiabilidade nos resultados de quantificação de hidroxilas pela 

integração dos sinais dos grupos acetila fenólicos e alifáticos pode ser 

verificada pela integração do sinal de –CH3 de acetila. Como podemos 

observar os valores da soma das integrais dos sinais de C=O são próximos aos 

de metila, com valores um pouco inferior para a lignina soda e Pepper. 
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Os lignossulfonatos obtidos do bagaço in natura e em meio alcalino de 

BPH foram também analisados por RMN 13 C (Figura 39). Comparando os 

espectros apresentados pode-se perceber que os lignossulfonatos 

apresentaram espectros coincidentes, com pequenas variações nas 

intensidades dos picos. Observou-se também uma menor intensidade de picos 

na região entre 60-90 ppm característica de carboidratos, para o 

lignossulfonato pré-hidrolisado. Os principais picos estão listados na tabela 29. 

Não foram realizadas as análises de todos os lignossulfonatos de BPH por falta 

de disponibilidade de equipamento. 
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Figura 39.  Espectros de RMN 13C em água deuterada dos lignossulfonatos: 

SON, SOA de BPH, SOAc e SOA. 
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Tabela 29.  Sinais característicos dos espectros de RMN 13C dos 

lignossulfonatos [MARQUES, A.P.S, 2011]. 

Deslocamento químico (ppm)  

Atribuição do sinal  SOA SOA de BPH  SOAc SON 

 19,4 18,9 19,4 19,5 Cβ com grupo sulfônico no Cα 

26,5 26,4 26,3 26,4 Cβ  com Cα =O   

59,7 59,7 59,5 59,9 -OCH3 

104,5 ---- 104,5 104,9 C-2/C-6  nas unidades S sem 

grupo sulfônico no Cα 

110,7 110,7 110,5 110,7 C-2/C6 nas unidades S com 

grupo sulfônico no Cα 

118,5 118,1 118,6 119,9 Cγ com grupo sulfônico no Cα 

133,2 132,9 133,5 133,2 Cβ com grupo sulfônico no Cα 

151,2 150,8 150,7 ---- C-3/C5 nas unidades S 

174,1  174,2 174,2  174,1  -COOR cadeia alifática 

184,4 185,1 – 181,7 184,5 -

181,6 

183,9 C=O em benzaldeído 

SON= Sulfito meio neutro; SOAP= Sulfito meio alcalino com bagaço pré-

hidrolisado; SOAc= Sulfito meio ácido e SOA= Sulfito meio alcalino. 

  

 

 As metoxilas foram quantificadas em relação à região de carbonos 

aromáticos e são apresentadas na tabela 30. Os lignossulfonatos 

apresentaram aproximadamente uma metoxila por anel aromático assim como 

as ligninas obtidas dos outros processos. 
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Tabela 30.   Teor de metoxilas dos lignossulfonatos obtidos pela integração dos 

sinais de RMN 13C.  

Amostra  

 

OCH3 

 

SOA  1,3 

SOA de BPH 1,2 

SON  1,0 

SOAc  1,0 

 

 

4.10 - Fracionamento das ligninas. 

 

 

 Os diferentes processos de fracionamento visam obter frações mais 

homogêneas e de baixa polidispersividade. O estudo e caracterização desses 

fragmentos podem fornecer informações estruturais importantes para a 

modificação e utilização dessas ligninas. 

Foram utilizados dois tipos de fracionamento, o sequencial e o não 

sequencial. As etapas de fracionamento não sequencial empregaram 

diclorometano (FNS1), n-propanol (FNS2), metanol (FNS3) e 

metanol/diclorometano (FNS4) como agentes de extração (Figura 14 e 15, 

respectivamente).  Estes solventes foram escolhidos baseados em trabalhos do 

grupo já publicados [BOTARO, 1996]. 

 Segundo o Schuerch (1992), o parâmetro de solubilidade (δ) de uma 

mistura é uma média entre os valores de δ dos solventes que compõem a 

mistura. Assim, álcoois que possuem valores de δ superiores ao da lignina com 

diclorometano que possui valor de δ inferior ao da lignina podem ser 

combinados para produzir uma solução com valores próximos ao da lignina. A 

mistura de metanol/diclorometano foi escolhida, pois a mistura de solventes 

hidroxilados (como metanol) e solvente com pouca capacidade de realizar 

pontes de hidrogênio possuem parâmetro de Hildebrand acima de 9 (cal.cm-

3)1/2 [Schuerch, 1952]. Segundo dados da literatura um solvente com boas 
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propriedades para dissolver a lignina seria aquele com parâmetro de 

solubilidade de Hildebrand (δ) na faixa de 10,5-12,5 (cal.cm-3)1/2 e com 

capacidade de realizar pontes de hidrogênio [NOVO, L.P. et al., 2011; FENGEL 

e WENEGER, 1984]. Morck e colaboradores (1986) estudaram o fracionamento 

de lignina kraft com diferentes solventes que resultaram em cinco frações com 

diferentes massas molares e polidispersividades.  

  

 

4.10.1 - Rendimentos dos Fracionamentos 

 

 

 A tabela 31 mostra os rendimentos obtidos nos processos de 

fracionamento não sequencial das ligninas soda e organossolve.  

 

 

Tabela 31.  Fracionamento não sequencial de lignina recuperada do licor de 

polpação SA e ORG. 

 Lignina SA Lignina ORG 

Solvente de Extração Massa Solubilizada 

(%) 

Massa Solubilizada 

(%) 

diclorometano 12,46 ± 3,21 21,28 ± 1,64 

n-propanol 8,51 ± 0,77 47,84 ± 1,47 

metanol 67,16 ± 4,56 93,21 ± 5,32 

metanol/diclorometano (7:3) 71,84 ± 6,45 100 ± 0 

 

 

Podemos observar que a lignina ORG foi totalmente solubilizada na 

mistura metanol/diclorometano, entretanto não se observou uma grande 

diferença de solubilidade da lignina organossolve em metanol e na mistura 

metanol/diclorometano. A lignina soda também mostrou uma pequena 

diferença entre a solubilidade em metanol e na mistura metanol/diclorometano,  
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contudo cerca de 30% da lignina ainda permaneceu insolúvel no final do 

fracionamento.   

Para as extrações sequenciais da lignina SA foi utilizado n-propanol 

como solvente inicial, pois observamos na extração não sequencial que 

diclorometano solubiliza uma maior quantidade de lignina. Os rendimentos de 

extração são apresentados nas tabelas 32 e 33. 

 

 

Tabela 32.  Fracionamento sequencial de lignina recuperada do licor de 

polpação SA. 

Solvente de Extração Massa Solubilizada (%) 

n-propanol 8,16 ± 1,35 

diclorometano  4,08 ± 1,78 

metanol 60,40 ± 3,59 

metanol/diclorometano (7:3) 16,33 ± 3,77 

 

 

Tabela 33.  Fracionamento sequencial de lignina recuperada do licor de 

polpação ORG. 

Solvente de Extração Massa Solubilizada (%) 

diclorometano 21,28 ± 1,64 

n-propanol 26,97 ± 2,12 

metanol 59,24 ± 4,26 

metanol/diclorometano (7:3) 100 ± 0 

 

 

Comparando os dados obtidos pelo fracionamento sequencial e não 

sequencial das ligninas SA e ORG verificamos que para a lignina SA o 

diclorometano é capaz de dissolver a fração de n-propanol e no caso da lignina 

ORG ocorre o contrário. Uma justificativa seria pelo fato da lignina ORG possuir 

menor massa molar e maiores quantidades de hidroxilas, sendo assim, o n-

propanol, com capacidade de realizar ligações de hidrogênio, consegue 



Resultados e Discussões 

118 

 

solubilizar uma maior fração. Já para as ligninas SA o parâmetro de 

solubilidade apresenta uma maior contribuição na solubilização.  

 

 

4.10.2 - Caracterização das ligninas fracionadas 

 

 

 O fracionamento é um dos caminhos para obtenção de frações mais 

homogêneas, sendo mais indicadas para a obtenção de derivados de forma 

planejada e melhorando assim as propriedades dos produtos de lignina. Os 

fracionamentos foram avaliados por cromatografia de permeação em gel e 

espectroscopia na região do infravermelho. 

 

 

4.10.2.1 - Cromatografia de Permeação em Gel 

 

A cromatografia de permeação em gel foi conduzida para análise da 

distribuição das massas molares de todas as frações obtidas no fracionamento, 

sendo a análise realizada a partir de amostras acetiladas. A acetilação foi 

utilizada para aumentar a solubilidade das ligninas no solvente da análise 

(THF). A massa molar média em número Mn, massa molar média em massa Mw 

e a polidispersividade Mw/Mn são apresentadas nas tabelas 34 e 35. 
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Tabela 34.  Valores de massa molar média em número MN, massa molar média 

em massa Mw, polidispersividade Mw/ MN das ligninas ORG fracionadas. 

Lignina ORG 

Fracionada  

(% extraída) 

Pico Total 

14,16 – 32,0 (min) 

Mn Mw Mw/Mn 

ORG 912 3273 3,59 

FNS1 = FS1 (21,28%) 616 904 1.47 

FNS2 (47,84%) 689 1078 1.56 

FNS3 (93,21%) 808 1579 1.95 

FNS4 (100%) 838 1774 2.12 

FS2 (26,97%) 702 1480 2.11 

FS3 (59,24%) 1080 2031 1.88 

FS4 (100%) 1411 3860 2.73 

 

 
Tabela 35.  Valores de massa molar média em número MN, massa molar média 

em massa Mw, polidispersividade Mw/ MN das ligninas SA fracionadas. 

Lignina  

SA 

Fracionada 

(% extraída) 

Pico Total 

14,16 – 32,0 (min)  

Mn Mw Mw/Mn 

SA 843 7606 9,02 

FNS1 (12,46%) 349 615 1.76 

FNS2 (8,51%) 491 849 1.73 

FNS3 (67,16%) 660 1413 2.14 

FNS4 (71,84%) 685 1722 2.51 

FS1 (8,16%) 482 822 1.71 

FS2 (4,08%) 334 594 1.78 

FS3 (60,40%) 832 1622 1.95 

FS4 (16,33%) 1439 5010 3.48 

*O resíduo (FS5) do fracionamento não foi caracterizado por cromatografia 
devido à baixa solubilidade em THF. 
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Podemos observar que o fracionamento foi efetivo para obtenção de 

frações com diferentes massas molares, sendo que as frações obtidas em 

diclorometano apresentaram os menores valores de Mn e Mw. Estas frações 

com menores massas molares, menos condensadas, podem ser utilizadas para 

síntese de polímeros, pois são menos polidispersas, com estruturas mais 

próximas a monômeros. 

Os fracionamentos refletem o fato de que as frações de menores 

massas molares dissolvem em solventes com uma maior variedade de 

parâmetros de solubilidade, e uma capacidade de realizar ligações de 

hidrogênio mais fracas que as frações de elevado peso molar. 

As curvas de GPC (Figura 43-46) das ligninas SA e ORG apresentaram 

perfis multimodal, com algumas variações no número de picos e frações de 

maior massa molar com as maiores polidispersividades.  
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Figura 40 . Análise de GPC das ligninas ORG fracionadas pelo processo não 

sequencial. (----) FNS1, (----) FNS2, (----) FNS3, (----) FNS4. 
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Figura 41 . Análise de GPC das ligninas ORG fracionadas pelo processo 

sequencial. (----) FNS1, (----) FNS2, (----) FNS3, (----) FNS4. 
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Figura 42 . Análise de GPC das ligninas SA fracionadas pelo processo não 

sequencial. (----) FNS1, (----) FNS2, (----) FNS3, (----) FNS4. 

 



Resultados e Discussões 

122 

 

16 18 20 22 24 26 28 30
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

Tempo (min)

 

 

m
V

 Sem fracionamento
 CH

3
(CH

2
)
2
OH

 CH
2
Cl

2

 CH
3
OH

 CH
3
OH/CH

2
Cl

2

 Residuo

 

Figura 43 . Análise de GPC das ligninas SA fracionadas pelo processo 

sequencial. (----) FNS1, (----) FNS2, (----) FNS3, (----) FNS4. 

 

 

4.10.2.2- Espectroscopia na Região do Infravermelho  

 

 

 Os espectros de infravermelho das ligninas fracionadas pelos processos 

sequencial e não sequencial não apresentaram diferenças significativas 

quando comparados aos espectros das ligninas sem fracionamento (figuras 44 

– 47). Para melhor visualização do comportamento dos grupos funcionais no 

fracionamento uma análise relacionando as % de absorbância das bandas de 

O-H (3030 cm-1), as bandas de anel aromático (1514 cm-1) e as bandas de 

carbonila (1700 cm-1) foram realizadas e são apresentadas nas tabelas 36 e 

37. Neste contexto, adotou-se o sinal de absorção em 1514 cm-1 como 

referência, por se tratar de uma vibração pura do anel aromático. 
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Figura 44 . Espectros de infravermelho das ligninas ORG fracionadas pelo 

processo não sequencial. (----) ORG, (----) FNS1, (----) FNS2, (----) FNS3, (----) 

FNS4. 
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Figura 45 . Espectros de infravermelho das ligninas ORG fracionadas pelo 

processo sequencial. (----) FNS1, (----) FNS2, (----) FNS3, (----) FNS4. 
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Figura 46 . Espectros de infravermelho das ligninas SA fracionadas pelo 

processo não sequencial. (----) FNS1, (----) FNS2, (----) FNS3, (----) FNS4. 
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Figura 47 . Espectros de infravermelho das ligninas SA fracionadas pelo 

processo sequencial. (----) FS1, (----) FS2, (----) FS3, (----) FS4 e (----) FS5. 
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O processo de extração pode separar ligninas com base em massa 

molar ou presença de grupos funcionais que melhorem a solubilização, e os 

processos de deslignificação podem (além de alterar a massa molar) introduzir 

grupos funcionais por oxidação de álcoois a carbonila ou fomentar 

condensação de fragmentos, além de outras alterações como a introdução de 

funções sulfonato.  

Em certas condições as ligações do tipo éter β-arila são hidrolisadas, 

entretanto essas reações são acompanhadas de reações de condensação que 

ao final do processo geram fragmentos de lignina de diversos tamanhos. Isso 

foi evidenciado pela análise de GPC. 

 

 

Tabela 36.  Valores obtidos da relação entre os máximos de absorção de 

algumas bandas das ligninas ORG fracionadas. 

Amostra Ralação entre as absorções das bandas 

ORG O-H / C 

aromáticos 

C=O / C 

aromáticos 

C alifático/ C 

aromático 

C-O-C/ C 

aromático 

ORG 0,40 0,67 0,84 1,25 

FNS1 e FS1 0,36 0,54 0,76 1,17 

FNS2 0,41 0,59 0,77 1,18 

FNS3 0,47 0,62 0,78 1,22 

FNS4 0,47 0,63 0,81 1,19 

FS2 0,43 0,60 0,76 1,18 

FS3 0,52 0,67 0,90 1,30 

FS4 0,57 0,69 0,92 1,32 

 

 

Analisando os dados das tabelas 36 e 37 verificamos que os valores das 

relações entre as diferentes bandas de absorção não variam significativamente 

entre as frações, ou seja, o fracionamento não está sendo governado pela 

presença de grupos funcionais e sim pela massa molar dos fragmentos. 
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Analisando os espectros das ligninas ORG fracionadas observamos o 

sinal de carbonila em todas as frações. Já no fracionamento das ligninas SA a 

presença de sinais fortes de grupo carbonila somente são encontrados nas 

frações de n-propanol e diclorometano, que pela análise de GPC são frações 

de menor massa molar. Como o processo de polpação ORG foi realizado em 

um pH mais ácido devido a liberação dos grupos acetila das hemiceluloses, 

reações de oxidações dos grupos álcoois a carbonila são favorecidas, sendo 

assim esses grupos estão em maior quantidade e distribuído por todas as 

frações. 

  

 

Tabela 37.  Valores obtidos da relação entre os máximos de absorção de 

algumas das bandas das ligninas SA fracionadas. 

Amostra Ralação entre as absorções das bandas 

SA O-H / C 

aromáticos 

C=O / C 

aromáticos 

C alifático/ C 

aromático 

C-O-C/ C 

aromático 

SA 0,53  * 2,60 3,41 

FNS1  0,35  0,42 0,83 1,15 

FNS2 0,36 0,29 0,80 1,19 

FNS3 0,43 * 0,87 1,20 

FNS4 0,43 * 0,87 1,24 

FS1 0,37 0,28 0,69 1,12 

FS2 0,34 0,59 0,85 1,12 

FS3 0,62 * 0,89 1,16 

FS4 0,46 * 1,02 1,34 

*Representado por um ombro no espectro, por isso não foi quantificado. 

 

 

Como pudemos observar nos resultados apresentados neste trabalho, 

as ligninas obtidas dos processos de polpação apresentam uma grande 

heterogeneidade, como evidenciado pela distribuição de massa molar, grupos 

funcionais e número de hidroxilas livres. Esses resultados mostram a 
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necessidade de etapas de fracionamento que possam levar a frações mais 

homogêneas. Ampliando as alternativas de aplicação como fonte de 

monômeros ou como macromolécula. 

 

4.11 - Oxipropilação das ligninas. 

  

 Além da complexidade e heterogeneidade das ligninas obtidas dos 

processos, a reatividade das hidroxilas alifáticas e fenólicas é bastante 

restringida pelo aprisionamento desses grupos no interior da macromolécula. 

Sendo as hidroxilas alvos de um grande número de reações, a oxipropilação 

surge como uma alternativa para melhorar a acessibilidade desses grupos. 

Neste trabalho foram variadas as quantidades de catalisador de 2 e 5% 

(m/m) e as proporções de lignina / oxido de propileno (L/OP, m/v) de 10/90, 

20/80, 30/70 e 40/60.  

Para a remoção dos homopolímeros formados durante a oxipropilação 

as ligninas oxipropiladas foram extraídos com hexano, sob refluxo, por 48 h. 

Embora todas as reações tenham consumido todo óxido de propileno, 

nem todo produto obtico corresponde a 100% de poliois líquido, uma vez que 

em muitos experimentos foram observados resíduos sólidos. As condições 

30/70 e 40/60 apresentaram resíduos no final da reação, contudo o resíduo não 

foi separado do líquido e o material todo foi caracterizado. 

 

 

4.11.1 - Caracterização das Ligninas Oxipropiladas.  

   

 

 As ligninas oxipropiladas foram caracterizadas por espectroscopia na 

região do infravermelho, cromatografia de permeação em gel e as estabilidades 

térmicas foram avaliadas por análise termogravimétrica. 
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4.11.1.1-  Espectroscopia na Região do Infravermelh o. 

 

 

Os espectros de infravermelho das ligninas oxipropiladas em diferentes 

condições são apresentados nas figuras 48 - 51. Podemos observar que as 

diferentes condições de oxipropilação produziram diferenças significativas nas 

ligninas.  
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Figura 48 . Espectros de infravermelho das ligninas ORG oxipropiladas 

mantendo a quantidade de catalisador em 2% e variando a proporção L/OP. (---

-) ORG, (----) 10/90, (----) 20/80, (----) 30/70 e (----) 40/60. 
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Figura 49 . Espectros de infravermelho das ligninas ORG oxipropiladas 

mantendo a quantidade de catalisador em 5% e variando a proporção L/PO. (---

-) ORG, (----) 10/90, (----) 20/80, (----) 30/70 e (----) 40/60 . 
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Figura 50.  Espectros de infravermelho das ligninas SA oxipropiladas mantendo 

a quantidade de catalisador em 2% e variando a proporção L/PO. (----) SA, (----

) 10/90, (----) 20/80, (----) 30/70 e (----) 40/60. 
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Figura 51 . Espectros de infravermelho das ligninas SA oxipropiladas mantendo 

a quantidade de catalisador em 5% e variando a proporção L/PO. (----) SA, (----

) 10/90, (----) 20/80, (----) 30/70 e (----) 40/60. 

 

Análise comparativa entre os espectros de infravermelho das amostras 

oxipropiladas mostraram características relevantes do processo de 

modificação, tais como: aumento da absorção na região de estiramento do C-H 

alifático entre 2800 - 3000 cm-1, com o aparecimento do pico em 2970 cm-1, 

atribuído ao grupo CH3 do óxido de propileno incorporada à estrutura da 

lignina. Aumento e mudança na região de absorção de grupo C-O (1000 – 1200 

cm-1), associado com a função éter, proveniente da reação entre o óxido de 

propileno e as hidroxilas da lignina. 

Para tentar avaliar o grau de oxipropilação foram realizadas análises 

comparativas entra as absorções dos picos característicos de O-H (3030 cm-1) 

e de carbonos alifáticos (-CH3 2970 cm-1), e entre carbono aromático (C-C 1514 

cm-1). (Tabelas 38 e 39). Como a banda de O-H é bastante larga e pode sofrer 

interferência pela presença de umidade relacionamos também a banda de 

carbono alifático com a banda característica de ligação C-C aromático. 
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Como foi utilizado valores de absorção, quanto maior a relação (C 

alifáticos / O-H) maior a quantidade de carbonos alifáticos, consequentemente, 

maior é incorporação de oxido de propileno na estrutura da lignina.  

 

Tabela 38. Ralação entre as bandas de absorção das ligações C-H alifáticos, 

O-H e C=C aromáticos das ligninas ORG oxipropiladas. 

ORG  

(L/OP/cat) 

Ralação entre as absorções das bandas 

C alifáticos / O-H C alifáticos / aromático  

ORG * ---- ---- 

10/90/2 2,60 1,82  

20/80/2 1,35 0,79 

30/70/2 1,31  0,59  

40/60/2 1,10 0,39  

10/90/5 4,31 1,92  

20/80/5 1,49 0,79  

30/70/5 1,17  0,52  

40/60/5 1,13  0,39  

* Não possui a banda em 2970 cm-1. 

Tabela 39. Ralação entre as bandas de absorção das ligações C-H alifáticos, 

O-H e C=C aromáticos das ligninas SA oxipropiladas. 

SODA  

(L/OP/cat) 

Ralação entre as absorções das bandas 

C alifáticos / O-H C alifáticos / aromático  

SA* ---- ---- 

10/90/2 2,64  2,13 

20/80/2 1,01   0,75 

30/70/2 1,30  0,76 

40/60/2 1,24 0,47 

10/90/5 2,87 2,16 

20/80/5 1,29 0,78 

30/70/5 0,92 0,51 

40/60/5 0,81 0,46 

* Não possui a banda em 2970 cm-1. 
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 As oxipropilações nas proporções 10/90/2 e 10/90/5, apresentaram a 

maior relação entre carbonos alifáticos/aromáticos e alifáticos/O-H, indício de 

maiores incorporações dos grupos propileno.  

Podemos verificar também que, tanto para as ligninas SA quanto para as 

ORG, à medida que aumentamos a quantidade de lignina, ou seja, maior 

proporção L/OP (30/70 e 40/60), uma menor relação entre as bandas de 

carbonos alifático/aromático e alifáticos / O-H são observadas. Essas 

condições foram as que sobraram resíduos ao final da reação. 

  

 

4.11.1.2 - Cromatografia de permeação em gel. 

 

 

 A quantidade de catalisador e a proporção L/OP empregadas nas 

oxipropilações podem gerar estruturas com diferentes volumes hidrodinâmicos. 

O uso de menores quantidades de catalisador pode ativar somente uma parte 

das funções hidroxilas e, consequentemente, nem todas as posições com 

hidroxilas livres terão suas cadeias aumentadas. Com maiores quantidades de 

catalisador mais cadeias são ativadas, porém o crescimento dessas cadeias 

vai depender da quantidade de óxido de propileno utilizado. 

 As distribuições de massas molares das ligninas oxipropiladas foram 

avaliadas por cromatografia de permeação em gel. Os valores de massas 

molares são apresentados nas tabelas 40 e 41. 
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Tabela 40.  Valores de massa molar média em número MN, massa molar média 

em massa Mw, polidispersividade Mw/ MN e massa molar do pico mais 

abundante das ligninas ORG oxipropiladas. 

Condições MN Mw Mw/ MN 
Pico mais 

abundante Mw (%) 

ORG 912 3273 3,59 4891 (60,34%) 

10/90/2 2776 9289 3,46 7092 (96,62%) 

20/80/2 1597 15463 9,68 5207 (88,08%) 

30/70/2 1520 15623 10,28 5381 (85,82%) 

40/60/2 1222 7476 6,12 3986 (89,49%) 

10/90/5 2991 10448 3,49 7579 (96,73%) 

20/80/5 1483 12961 8,74 4679 (87,98%) 

30/70/5 1236 7052 5,71 4168 (86,71%) 

40/60/5 981 5508 5,07 2850 (83,22%) 

 

 

Tabela 41. Valores de massa molar média em número MN, massa molar média 

em massa Mw, polidispersividade Mw/ MN e massa molar do pico mais 

abundante das ligninas SA oxipropiladas. 

Condições MN Mw Mw/ MN 
Pico mais 

abundante Mw (%) 

SA 843 7606 9,02 
13015 

(55,2%) 

10/90/2 1725 13542 7,85 5324 (89,09%) 

20/80/2 941 12562 10,62 5691 (53,49%) 

30/70/2 1118 15964 14,28 5003 (87,21%) 

40/60/2 1095 7056 6,44 3773 (82,18%) 

10/90/5 1495 9327 6,24 4314 (85,80%) 

20/80/5 1073 8249 7,69 3941 (78,29%) 

30/70/5 902 3244 3,59 3011 (66,12%) 

40/60/5 891 4183 4,70 2995 (64,21%) 
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Quando fixamos a quantidade de catalisador obtivemos um aumento nas 

cadeias e, consequentemente, um maior volume hidrodinâmico, à medida que 

diminuímos a proporção L/OP (menores quantidades de lignina).  Essas 

considerações são consistentes com os valores obtidos pelas análises de GPC 

para as duas concentrações de catalisador e ambas as ligninas (Figuras 54-

57). 

As ligninas ORG e SA oxipropiladas apresentaram massas molares 

maiores que a lignina sem modificação. 
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Figura 52. Evolução das massas molares Mw e Mn das ligninas ORG 

oxipropiladas com a variação na quantidade de catalisador de (a) 2% e (b) 5%. 

O ponto vermelho sinaliza as massas molares da lignina ORG sem 

modificação. 
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Figura 53. Evolução das massas molares Mw e Mn das ligninas SA 

oxipropiladas com a variação na quantidade de catalisador de (a) 2% e (b) 5%. 

O ponto vermelho sinaliza as massas molares da lignina SA sem modificação. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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 As condições com maiores quantidades de óxido de propileno e 

catalisador (10/90/5 e 20/80/5) foram as que apresentaram as maiores 

quantidade de homopolímero. Os homopolímeros foram extraídos com hexano 

e as quantificações são apresentadas na tabela 42.  

 

Tabela 42.  Quantidade de homopolímero extraídos das ligninas oxipropiladas. 

Condições SA ORG 

g homopolímero /g de OP 

10/90/2 0,10 0,11 

20/80/2 0,07 0,11 

30/70/2 0,09 0,09 

40/60/2 0,05 0,09 

10/90/5 0,21 0,28 

20/80/5 0,21 0,21 

30/70/5 0,16 0,18 

40/60/5 0,19 0,21 

 

10 15 20 25 30 35
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

 

 m
V

Tempo (min)

 ORG
 10/90
 20/80
 30/70
 40/60

 

Figura 54 . Análise de GPC das ligninas ORG oxipropiladas mantendo a 

quantidade de catalisador em 2% e variando a proporção L/OP. 
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Figura 55 . Análise de GPC das ligninas ORG oxipropiladas mantendo a 

quantidade de catalisador em 5% e variando a proporção L/OP. 
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Figura 56 . Análise de GPC das ligninas SA oxipropiladas mantendo a 

quantidade de catalisador em 2% e variando a proporção L/OP. 
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Figura 57. Análise de GPC das ligninas SA oxipropiladas mantendo a 

quantidade de catalisador em 5% e variando a proporção L/OP. 

 

 

4.11.1.3 - Análise termogravimétrica (TGA). 

 

 

 Para avaliarmos o comportamento térmico das ligninas oxipropiladas 

foram realizadas análises de TG e as curvas são apresentadas nas figuras 58 - 

61. 

As ligninas ORG oxipropiladas apresentaram perfis térmicos 

semelhantes à lignina sem modificação, com em média três eventos de perda 

de massa. Já as ligninas SA oxipropiladas apresentaram comportamentos 

diferentes da lignina sem modificação. Os intervalos de temperatura e as 

respectivas perdas de massa são apresentados nas tabelas 42 e 43. 
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Figura 58.  Análise de TG das ligninas ORG oxipropiladas mantendo a 

quantidade de catalisador em 2% e variando a proporção L/OP: (----) ORG,  (---

-) 10/90, (----) 20/80, (----) 30/70 e (----) 40/60. 
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Figura 59.  Análise de TG das ligninas ORG oxipropiladas mantendo a 

quantidade de catalisador em 5% e variando a proporção L/PO. (----) ORG,  (---

-) 10/90, (----) 20/80, (----) 30/70 e (----) 40/60. 
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Figura 60.  Análise de TG das ligninas SA oxipropiladas mantendo a 

quantidade de catalisador em 2% e variando a proporção L/PO. (----) SA, (----) 

10/90, (----) 20/80, (----) 30/70 e (----) 40/60. 
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Figura 61.  Análise de TG das ligninas SA oxipropiladas mantendo a 

quantidade de catalisador em 5% e variando a proporção L/PO. (----) SA, (----) 

10/90, (----) 20/80, (----) 30/70 e (----) 40/60. 
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As ligninas ORG oxipropiladas nas condições 20/80 e 30/80 com 2% de 

catalisador apresentaram um número maior de intervalos de degradação e, 

fazendo uma comparação com os dados de GPC, verificamos que estas 

condições foram as mais polidispersas, ou seja, mais heterogêneas.  

Para ambas as ligninas, as condição 20/80 com 2 e 5% de catalisador 

tiveram as maiores perda de massa (cerca de 30%) em temperatura inferior a 

300 oC, isso pode ser indício da presença de homopolímero que 

permaneceram no material mesmo após 48 horas de extração com hexano.  

A condição 10/90/5 apresentou a maior estabilidade térmica, o que pode 

ser devido a maior homogeneidade da amostra uma vez que foi a condição 

com menor polidispersividade. 

 

 

Tabela 43. Dados termoanalíticos das ligninas ORG oxipropiladas. 

Amostras  

1ª Perda de 
Massa 

2ª Perda de 
Massa 

3ª Perda de 
Massa 

4ª Perda de 
Massa 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

ORG 25 - 110 2,0 110 - 510 46,3 520 - 900 18,1 ---- ----- 

10/90/2 25 - 130 1,6 130 - 470 83,8 470 - 900 14,6 ---- ----- 

20/80/2 25 - 108 2,6 108 - 273 24,6 273 - 460 39,9 460 - 900 31,42 

30/70/2 25 - 135 2,1 135 - 240 5,6 240 - 460 49,0 460 - 900 30,4 

40/60/2 25 - 170 4,3 170 - 475 43,5 475 - 900 38,7 ---- ----- 

10/90/5 25 - 190 1,7 190 - 440 90,6 440 - 900 6,6 ---- ----- 

20/80/5 25 - 160 3,8 160 - 466 62,0 466 - 900 32,3 ---- ----- 

30/70/5 25 - 160 3,9 160 - 476 50,7 476 - 900 42,5 ---- ----- 

40/60/5 25 - 135 4,3 135 - 475 46,8 475 - 900 46,5 ---- ----- 
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Tabela 44.  Dados termoanalíticos das ligninas SA oxipropiladas. 

Amostras  

1ª Perda de 
Massa 

2ª Perda de Massa 
3ª Perda de 

Massa 
4ª Perda de 

Massa 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

SA 25 - 140 3,5 140 - 590 36,5 590 - 900 40,3 ---- ----- 

10/90/2 25 - 190 3,0 140 - 470 96,5 470 -900 0,5 ---- ----- 

20/80/2 25 - 256 32,5 256 - 460 38,6 460 - 900 25,5 ---- ----- 

30/70/2 25 - 160 2,2 160 - 485 54,0 485 - 900 29,5 ---- ----- 

40/60/2 25- 135 1,8 135 - 515 56,4 515 - 900 29,9 ---- ----- 

10/90/5 25 - 200 2,6 190 - 430 87,6 430 - 900 8,66 ---- ----- 

20/80/5 25 - 170 4,9 170 - 460 60,5 460 - 780 17,8 780 - 900 9,8 

30/70/5 25 - 195 9,2 195 - 490 47,7 490 - 900 37,9 ---- ----- 

40/60/5 25 - 190 9,6 190 - 460 43,9 460 - 900 41,7 ---- ----- 

  

 

PRODUTOS DE LIGNINA 

 

 A lignina possui duas vias de aplicação, ou como monômeros para 

síntese de novos materiais, ou como macromolécula sem ou com alguma 

modificação.  

Neste trabalho escolhemos a oxidação com nitrobenzeno, como método 

para avaliarmos a produção de aldeídos aromáticos (monômeros) a partir das 

ligninas obtidas diretamente dos licores de polpação e das ligninas fracionadas. 

 E a aplicação como macromolécula será avaliada pela síntese de 

poliésteres das ligninas dos licores, bem como as fracionadas e as modificadas 

por oxipropilação. 
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4.12 - Oxidação com Nitrobenzeno. 

 

 

No contexto da biorrefinaria a possibilidade de degradação da lignina de 

uma forma controlada é importante para preparação de monômeros ou 

precursores para síntese de polímeros, bem como outras moléculas de 

interesse para a indústria química.  

 A lignina é uma macromolécula constituída de três unidades 

fenilpropânicas derivadas dos álcoois p-cumárico, coniferílico e sinapílico. As 

três estruturas diferem no número de substituintes metoxila e são chamados de 

p-hidroxifenil (H), guaiacila (G) e siringila(S), respectivamente. 

 Muitos métodos de degradação química de ligninas têm sido utilizados 

para a determinação da relação H/G/S, como exemplo a oxidação com 

nitrobenzeno [LIN e DENCE, 1992].  

 Como resultado das reações de oxidação com nitrobenzeno observa-se 

a formação de aldeídos aromáticos, destacando-se a vanilina, o siringaldeído e 

o p-hidroxibenzaldeído. Segundo a literatura, a oxidação de madeiras de 

coníferas produz como produto principal a vanilina. A oxidação de madeiras de 

folhosas tem como produtos a vanilina e o siringaldeído. No caso das 

gramíneas, além desses dois aldeídos, é produzido também o p-

hidroxibenzaldeído [LIN e DENCE, 1992]. 

 Na tabela 45 são apresentados os resultados da quantificação dos 

produtos obtidos da reação de oxidação com nitrobenzeno da lignina padrão 

(Pepper). A porcentagem é relativa a massa de lignina inicial descontada a 

quantidade de inorgânicos. A realção H/G/S foi obtida utilizando as massas 

molares do p-hidroxibenzaldeído (122,11 g/mol), da vanilina (152,15 g/mol) e 

do siringaldeído (182,17 g/mol).  
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Tabela 45.  Quantidade de aldeídos e relação H/G/S da lignina Pepper 

determinados por CG-EM. 

Lignina  p-hidroxibenzaldeído 

 (%) m/m 

Vanilina 

(%) m/m 

Siringaldeído 

(%) m/m 

Relação Molar 

H/G/S 

Pepper  10,11 ± 0,03 6,95 ± 0,01 13,44 ± 0,31 41/23/36 

 

 

Os resultados da oxidação da lignina padrão (Pepper) mostram que lignina 

do bagaço de cana apresenta elevadas quantidades de unidades p-hidroxifenila 

(H). Devido a essas maiores quantidades de unidades H, essa lignina está mais 

suscetível a reações nas posições 3 e 5 do anel aromático, ou seja maior 

tendência a sofrer condensação. Segundo dados da literatura as ligninas de 

gramíneas, onde se enquadra o bagaço de cana, são diferentes das ligninas de 

folhosa e coníferas por conter grande quantidade de ácido p-cumárico 

associados à lignina e estes por oxidação levam ao p-hidroxibenzaldeído [RALPH, 

J. et. al., 1995; RALPH, J. et. al. 2004].  

Nas tabelas 46 e 47 são apresentados os resultados da quantificação 

dos produtos obtidos da reação de oxidação com nitrobenzeno das ligninas 

ORG e SA fracionadas. 

A lignina Pepper apresentou os maiores rendimentos de aldeídos, sendo 

um parâmetro do rendimento máximo que pode ser obtido de ligninas de 

bagaço de cana. Os processos de polpação geram muitas modificações 

estruturais e formação de novas ligações C-C entre as unidades fenólicas, 

essas ligações são difíceis de serem quebradas e impedem a formação dos 

aldeídos. 
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Tabela 46.  Quantidade de aldeídos e relação H/G/S das lignina ORG 

fracionadas determinados por CG-EM. 

Amostra ORG 
p-hidroxibenzaldeído 

(%) m/m 

Vanilina (%) 

m/m 

Siringaldeído 

(%) m/m 

Relação 

Molar 

H/G/S 

ORG 6,57 ± 0,05 5,51 ± 0,23 9,02 ± 0,22 38/26/36 

FNS1 (CH2Cl2) 5,20 ± 0,08 6,49 ± 0,04 8,07 ± 0,11 33/33/34 

FNS2 (n-propanol) 7,61 ± 0,21 6,63 ± 0,06 8,86 ± 0,01 40/28/32 

FNS3 (metanol) 6,75 ± 0,08 6,11 ± 0,26 9,51 ± 0,28 38/27/35 

FNS4 (metanol/ 

CH2Cl2) 
6,77 ± 0,42 6,01 ± 0,15 9,58 ± 0,07 38,27/35 

 

 

Tabela 47.  Quantidade de aldeídos e relação H/G/S das ligninas SA 

fracionadas determinados por CG-EM. 

Amostra SA 
p-hidroxibenzaldeído 

(%) m/m 

Vanilina 

(%) m/m 

Siringaldeído 

(%) m/m 

Relação 

Molar 

H/G/S 

SA 6,01 ± 1,16 5,78 ± 0,59 7,47 ± 0,80 38/30/32 

FNS1 (CH2Cl2) 5,96 ± 0,98 6,69 ± 0,65 7,44 ± 0,16 36/29/34 

FNS2 (n-propanol) 8,55 ± 0,80 6,38 ± 0,70 6,95 ± 0,31 46/28/26 

FNS3 (metanol) 5,31 ± 0,19 4,66 ± 0,06 6,71 ± 0,12 40/27/33 

FNS4 (metano/ 

CH2Cl2) 
5,30 ± 0,05 4,91 ± 0,02 7,11 ± 0,14 38/28/34 

 

 

 A via mais importante de produção de vanilina é pela oxidação da 

lignina, sendo a lignina Kraft e os lignossulfonatos, fornecidos pela indústria de 

papel e celulose, as maiores fontes. A empresa Borregaard, maior produtora de 

vanilina a partir de lignossulfonato de madeira, reportada rendimentos de 

vanilina entre 5% e 7% com base no lignossulfonato, entretanto pelos 

resultados obtidos nesse trabalho (Tabela 47) podemos verificar que os 
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lignossulfonatos de bagaço de cana não apresentam o mesmo desempenho, 

sendo os rendimentos de aldeídos inferiores aos obtidos pelo processo ORG e 

SA [PACEK, A. W. et. al., 2013] 

 

 

Tabela 48.  Quantidade de aldeídos e relação H/G/S dos lignossulfonatos 

purificados determinados por CG-EM. 

Amostra 

Lignossulfonato 

Purificados 

p-hidroxibenzaldeído 

 (%) m/m 

Vanilina 

(%) m/m 

Siringaldeído 

(%) m/m 

Relação 

Molar 

H/G/S 

SOA de BPH 3,12 ± 0,01 4,08 ± 0,03 5,90 ± 0,09 30/32/38 

SON de BPH 3,29 ± 0,02 4,25 ± 0,02 6,16 ± 0,17 30/31/38 

SOAc de BPH 5,31 ± 0,08 5,02 ± 0,60 7,10 ± 0,02 37/30/33 

 

 

4.13 - Reações de Esterificação 

  

 

Para estudarmos possíveis produtos de lignina foi escolhida a síntese de 

poliésteres utilizando a lignina como fonte de hidroxilas e um diácido comercial. 

Nesse estudo foram avaliados os efeitos das reações de modificação, no caso 

oxipropilação, nos poliésteres formados, bem como a utilização de ligninas com 

menores massas molares obtidas dos fracionamentos. 

As ligninas organossolve e soda oxipropiladas na condição 10/90/5 

foram escolhidas para serem utilizadas nas reações de esterificação, pois 

apresentaram os menores valores de polidispersividades e, no caso da 

organossolve, essa condição apresentou o pico mais abundante com maior 

massa molar. As análises de TG mostraram também que essa condição 

proporcionou maior estabilidade térmica e indício de uma maior 

homogeneidade dessas ligninas. 

Devido à alta complexidade das moléculas de lignina e, 

consequentemente, das reações envolvidas na esterificação, foram realizadas 
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reações de esterificação com um padrão de lignina (álcool homovanílico - AH) 

para verificarmos a ocorrência da formação do éster. O padrão foi esterificado 

utilizando dois diácidos diferentes, um de cadeia alifática, o cloreto de adipoíla 

(CA) e o outro aromático, o cloreto do ácido 2,5- furanodicarboxílico (CFDC).  

No início dos estudos foi escolhido o CA como diácido para as reações 

de poliesterificação. Como a lignina possui uma estrutura aromática, que dá um 

caráter mais rígido à molécula, resolvemos utilizar um monômero com cadeia 

alifática para tornar o polímero mais flexível. Os poliésteres obtidos 

apresentaram característica de elastômeros, bastante viscosos, sem condições 

de processamento, sendo assim optamos por testar o CFDC como diácido, 

com a vantagem de ser monômero obtido de fonte renovável, produzindo assim 

um polímero mais “verde”. 

O CFDC foi testado somente na esterificação com o padrão AH e com a 

lignina oxipropilada na proporção 10/90/5. 

Os polímeros foram caracterizados por espectroscopia na região do 

infravermelho, cromatografia de permeação em gel (quando solúvel em THF), 

termogravimetria e calorimetria exploratória diferencial. 

 

 

4.14 - Caracterização do cloreto do 2,5- furanodica rboxílico (CFDC) 

  

 

Para as reações com CA foi utilizado o reagente da Sigma Aldrich, 

dessa forma não foram realizadas análises de caracterização do reagente. Já o 

CFDC foi sintetizado em laboratório a partir do ácido 2,5 – furanodicarboxílico 

(AFDC), sendo assim, sua caracterização estrutural foi realizada utilizando a 

técnica de RMN de 1H. 

O espectro de RMN de 1H apresentado na figura 62 mostra um sinal em 

7.7ppm, na forma de singleto, atribuído aos prótons H3 e H4 do anel furânico 

do AFDC. O sinal em 9,9 ppm corresponde aos prótons dos grupos 

carboxílicos, que devido as ligações de hidrogênio aparece com área maior. 
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Figura 62. Espectro de RMN 1H do diácido 2,4-furanodicarboxílico (AFDC).  

 

 

 No espectro do CFDC (Figura 63) observa-se um sinal em 7,6 ppm, na 

forma de singleto, atribuído aos prótons H3 e H4 do anel furânico. O sinal na 

região de 2 ppm é da acetona utilizada como solvente. 

 

Figura 63. Espectro de RMN 1H do CFDC. 
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4.15 - Reação de esterificação do álcool homovaníli co (AH) com CA e 

CFDC 

 

 

As sínteses dos ésteres foram realizadas através da condensação em 

solução a baixa temperatura dos cloretos dos diácidos carboxílicos CA e CFDC 

com AH. A reação foi realizada utilizando dioxano como solvente, na presença 

de TEA e em atmosfera inerte de N2. As ligninas são solúveis em dioxano, 

sendo assim para a reação com o padrão foi utilizado o mesmo solvente. O 

meio reacional foi mantido sob agitação magnética em uma temperatura inicial 

de 0ºC atingindo a temperatura ambiente. A reação foi interrompida quando a 

viscosidade do meio aumentou consideravelmente, depois de 2 h de reação. 

Os materiais obtidos foram vertidos em água gelada e secos em estufa a 

vácuo. 

A reação com CA e com CFDC resultou na formação de dois compostos 

de coloração creme (Figura 64), sendo que com CA o produto apresentou um 

comportamento bastante viscoso e com CFDC foi obtido um sólido. 

 

 

Figura 64.  Imagem do produto formado pela esterificação do AH com CFDC.  

 

 

A conversão da reação de esterificação com CA foi de 72,7% e com 

CFDC foi de 94,2%. O AH e os produtos das esterificações foram 

caracterizados por de RMN de 1H e os espectros são apresentados na figura 

65- 67. 
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Figura 65.  Espectro de RMN 1H do AH. 

 

Figura 66.  Espectro de RMN 1H do AH esterificado com CA na proporção 

COCl/OH 1/2. 
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Figura 67.  Espectro de RMN 1H do AH esterificado com CFDC na proporção 

COCl/OH 1/2. 

 

 Os produtos obtidos não passaram por etapas de purificação, sendo 

assim os espectros podem conter sinais dos reagentes não esterificados. 

As reações de esterificação usando CA e CFDC foram comprovadas 

pelo deslocamento dos sinais atribuídos aos 2 hidrogênios na posição 8 (da 

estrutura) para a região de 4,30 ppm. No espectro do álcool homovanílico esse 

sinal aparece junto com os hidrogênios da metoxila na região de 3,7 – 3,8 ppm. 

Observamos também o desaparecimento do hidrogênio da hidroxila 

alifática, do álcool homovanílico em 1,7 pmm, nos poliéteres. 
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4.16 - Caracterização dos ésteres obtidos como o ál cool homovanílico 

(AH). 

 

 

4.16.1 - Espectroscopia na região do infravermelho.  

  

 

Os espectros de FTIR do AH esterificado com CA e CFDC são 

apresentados nas figuras 68 e 69 e a atribuição das bandas de absorção mais 

características estão nas Tabelas 49 e 50. 

Analisando o espectro do composto formado pela reação do AH com 

CA, a formação do poliéster pode ser evidenciada pela diminuição da banda de 

O – H em 3400 cm-1 e o aparecimento da banda de C = O em 1721 e 1760 cm-

1 nas proporções de COCl/OH de 1/1 e 2/1, respectivamente (Figura 68).  

 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

 

  

1606

1523 1260

1128

1022

1196

  

 Numero de onda (cm-1)

1760

1607

1721

1268 
1032

1122

 

Figura 68.  Espectro de infravermelho do (----) AH e do (----) AH esterificado 

com CA na proporção COCl/OH 1/2. 
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 O espectro de infravermelho do produto da reação do AH com CFDC 

mostrou o desaparecimento do pico de O-H em 3400 cm-1 e o aparecimento 

dos picos em 1801 e 1730 cm-1 característicos de grupos carbonila C=O da 

função éster (Figura 69). 
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Figura 69.  Espectro de infravermelho do (----) AH, (----) AH esterificado com 

CFDC na proporção COCl/OH 1/2. 
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Tabela 49.  Bandas de absorção mais características do padrão esterificado 

com CA 

Número de Onda 

(cm-1) 

Atribuição da banda 

3430 Estiramento axial da ligação O-H 

2949 - 2863 Estiramento axial da ligação C-H em grupos –CH3 e –

CH2–. 

1760 e 1721 Estiramento da ligação C=O de grupos éster. 

1607 Vibração do anel aromático. 

1514 Vibração do anel aromático. 

1464 - 1458 Deformação assimétrica da ligação C–H, em –CH3 e –

CH2–. 

1268 Vibração do anel com estiramento C=O 

1196 Estiramento da ligação O-CO de função éster 

1122 - 1123 Deformação da ligação C–H aromático no plano (típico de 

unidades siringila) 

1032 Deformação da ligação C-H aromático 

 

 

Também é característico de anel aromático bandas de absorção 

resultantes da deformação angular fora do plano da ligação C-H que absorvem 

na região de baixa frequência entre 650 – 900 cm-1 [SILVERSTEIN, 

WEBSTER, & KIEMLE, 2003]. 
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Tabela 50.  Bandas de absorção mais características do padrão esterificado 

com CFDC. 

Número de Onda 

(cm-1) 

Atribuição da banda 

1801 e 1730 Estiramento C=O de grupos éster. 

1605 - 1570 Vibração do anel aromático. 

1508 Vibração do anel aromático. 

1466 - 1368 Deformação assimétrica da ligação C–H, em –CH3 e –

CH2–. 

1272 Vibração do anel com estiramento C=O 

1203 Estiramento da ligação O-CO em éster 

1125  Deformação C–H do anel aromático no plano (típico de 

unidades siringila) 

1026 Deformação da ligação C-H aromático 

 

 

4.16.2 – Cromatografia de permeação em gel (GPC) 

  

 As distribuições das massas molares dos produtos das reações do 

padrão com CA e CFDC foram determinadas por cromatografia em permeação 

em gel e os valores de massa molar média em número Mn, massa molar média 

em massa Mw e a polidispersividade Mw/Mn são apresentadas na tabela 51. 

  

 

Tabela 51.  Valores de massa molar média em número Mn, massa molar média 

em massa Mw e a polidispersividade Mw/Mn do produto da reação do álcool 

homovanilílico com CA e CFDC. 

Condições  MN Mw Mw/ MN 

Éster com CA  424 793 1,87 

Éster com CFDC*  574 2553 4,45 

*Parcialmente solúvel em THF. 

  



Resultados e Discussões 

155 

 

Os cromatogramas dos produtos das esterificações com o AH 

apresentaram perfis multimodais, como pode ser observado na figura 70. 
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Figura 70.  Análise de GPC do AH com (----) CA e (----) CFDC. 

 

 

4.16.3 - Análise termogravimétrica (TGA) 

 

 

 A estabilidade térmica dos produtos esterificados foi estudada por 

termogravimetria em atmosfera inerte (Figura 71). A degradação térmica para 

os dois produtos ocorre em três estágios e apresenta um teor de resíduo em 

torno de 5%. 
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Tabela 52. Dados termoanalíticos do AH esterificado com CA e CFDC em 

atmosfera de nitrogênio. 

Ésteres 

1ª Perda de Massa 2ª Perda de Massa 3ª Perda de Massa 

Intervalo de 
Temperatura 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo de 
Temperatura 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo de 
Temperatura 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

CA 25 - 150 8,5 150 - 305 49,7 305 - 900 97,2 

CFDC 25 - 180 6,5 180 - 315 25,7 315 - 900 95,0 

   tonset    

CA 200 

CFDC 260 
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Figura 71 . Análise de TG do AH esterificado com (----) CA e (----) CFDC. 

 

 

A temperatura onset (Tonset) corresponde ao início extrapolado do evento 

térmico, e na prática é utilizada nas análises das curvas por ser mais fácil de 

ser determinada do que a temperatura inicial. O produto esterificado com 

CFDC apresenta uma maior estabilidade térmica com Tonset de 260 oC (Tabela 
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51). As curvas de TG mostraram que o éster contendo cadeia alifática possui 

uma menor estabilidade térmica que o éster furânico. 

 

 

4.16.4 – Análise de Calorimetria Exploratória Difer encial (DSC)] 

 

 

Os poliésteres aromáticos apresentam valores de temperatura de 

transição vítrea e temperatura de fusão muito elevadas, devido à presença de 

grupos rígidos na cadeia polimérica (aromático) que dificultam a mobilidade das 

cadeias poliméricas [MIALON, PEMBA, & MILLER, 2010]. Os copolímeros 

alifático-aromáticos mostram-se como uma alternativa que nos permitem obter 

materiais com diferentes propriedades mecânicas de acordo com a aplicação.  

As curvas de DSC foram realizadas em atmosfera inerte e são 

apresentadas na figura 72. Os valores de Tg dos produtos formados pela 

reação do AH com CA e CFDC foram de 55 e 68 oC, respectivamente.  
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Figura 72.  Curva de DSC do AH esterificado com (----) CA e (----) CFDC 

 

 

O polietileno tereftalato (PET) é um dos polímeros sintéticos mais 

utilizados em todo mundo, com aproximadamente 18% da produção mundial de 
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polímeros [Mialon, et.al., 2010]. Esse aromático/alifático poliéster possui uma 

temperatura de transição vítrea (Tg) perto de 67oC, próximo ao encontrado para 

o éster formado pela reação do AH com CFDC. 

 

 

4.17 – Reações de esterificação das ligninas SA e O RG.  

 

 

Trabalhos de poliesterificação de lignina organossolve de madeira de 

faia mostraram claramente a necessidade de se usar um excesso de cloreto 

diácido para se obter um bom rendimento de esterificação. As características 

estruturais e físico-químicas dificultam a reatividade das hidroxilas, 

principalmente, as fenólicas [EVTUGIN, D. V.; GANDINI, A., 1996]. 

Para avaliar o efeito da quantidade de cloreto diácido na reticulação dos 

polímeros, as ligninas obtidas dos processos SA e ORG foram esterificadas 

com CA nas proporções COCl/OH 1/1 e 2/1. Para os cálculos das quantidades 

de lignina e dos diácidos empregados nas sínteses foram utilizados os valores 

de hidroxilas (alifáticas e fenólicas) obtidos por RMN 13C (Tabela 29). 

O procedimento de esterificação é o mesmo utilizado na reação com o 

padrão AH. A reação de policondensação produziu polímeros sólidos de 

coloração marrom, e as conversões das reações de esterificação são 

apresentadas na tabela 53. 

 

 

Tabela 53.  Conversões das reações de esterificação das ligninas ORG e SA.  

Amostra [COCl/OH] Conversão (%) 

ORG 
1.0 30 

2.0 47 

SA 
1.0 20 

2.0 44 

4.17.1 – Caracterização dos poliésteres obtidos das  ligninas ORG e SA. 
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4.17.1.1 - Espectroscopia na região do infravermelh o 

 

Os espectros de FTIR das ligninas obtidas dos processos SA e ORG 

esterificadas com CA são apresentados nas figuras 73 e 74, e as atribuições 

das bandas de absorção mais características estão nas Tabelas 54 e 54. 

 

 

Tabela 54.  Bandas de absorção mais características das ligninas ORG 

esterificadas com CA 

Número de Onda 

(cm-1) 

Atribuição da banda 

3430 - 3410 Estiramento axial da ligação O-H 

2950 - 2834 Estiramento axial da ligação C-H em grupos –CH3 e –

CH2–. 

1730 - 1727 Estiramento da ligação C=O de grupos éster. 

1603 - 1600 Vibração do anel aromático. 

1507 - 1506 Vibração do anel aromático. 

1458 - 1456 Deformação assimétrica da ligação C–H, em –CH3 e –

CH2–. 

1119 - 1116 Deformação C–H do anel aromático no plano (típico de 

unidades siringila) 
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Tabela 55.  Bandas de absorção mais características das ligninas SA 

esterificadas com CA 

Número de Onda 

(cm-1) 

Atribuição da banda 

3362 - 3332 Estiramento axial da ligação O-H 

2919 - 2850 Estiramento axial da ligação C-H em grupos –CH3 e –

CH2–. 

1710 Estiramento da ligação C=O de grupos éster. 

1605 - 1596 Vibração do anel aromático. 

1515 - 1513 Vibração do anel aromático. 

1465 - 1463 Deformação assimétrica da ligação C–H, em –CH3 e –

CH2–. 

1214* Estiramento da ligação O-CO função éster 

1120* Deformação C–H do anel aromático no plano (típico de 

unidades siringila) 

1042 - 1034 Deformação C-H aromático 

* mais visível na proporção 2/1. 

 

Comparando os espectros podemos verificar algumas características 

que confirmam a ocorrência da policondensação e formação do poliéster. Em 

todos os espectros de FTIR dos produtos das reações são verificadas a 

diminuição da banda de O – H em 3400 cm-1, indicando o consumo de grupos 

OH da lignina, e o aparecimento da banda de C = O em 1710 - 1730 cm-1, 

mostrando a formação do éster pela reação dos grupos OH da lignina e o 

grupo COCl do diácido (Figuras 73 e 74). 

Nos espectros das ligninas ORG e SA, a incorporação do CA na 

estrutura da lignina foi observada também pelo aumento nas intensidades das 

bandas em 2919 – 2850 cm-1 devido ao estiramento C-H dos grupos metileno.  
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Figura 73 . Espectros de infravermelho das ligninas (----) ORG, ORG 

esterificadas com CA na proporção COCl/OH (----)  1/1 e  (----) 2/1. 
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Figura 74 . Espectros de infravermelho das ligninas (----) SA, SA esterificadas 

com CA na proporção COCl/OH (----) 1/1 e (----) 2/1. 

 

 

4.17.1.2 – Cromatografia de permeação em gel (GPC) 

  

 

 Os poliésteres formados não são solúveis em THF, por isso não foram 

realizadas análises de GPC. 

 

 

4.17.1.3 - Análise termogravimétrica (TGA) 

 

 

A estabilidade térmica dos produtos esterificados foi analisada por 

termogravimetria em atmosfera inerte (Figura 75 e 76). As curvas de TG das 
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ligninas ORG e SA esterificadas mostram três estágios de perda de massa e 

apresentam um alto teor de resíduo em torno de 20%.  

O início da degradação das ligninas ORG esterificadas iniciam-se em 

temperaturas baixas e ocorrem em vários eventos sem intermediários estáveis.  

Nas tabelas 56 e 57 são apresentadas as temperaturas de degradação e 

a Tonset do segundo estágio de degradação dos materiais, considerando que a 

primeira perda de massa é referente à perda de umidade e/ou possíveis 

resíduos de solvente. 

 

Tabela 56.  Dados termoanalíticos das ligninas ORG esterificadas obtidos em 

atmosfera de N2. 

ORG 
(COCl/OH) 

1ª Perda de Massa 2ª Perda de Massa 3ª Perda de Massa 

Intervalo de 
Temperatura 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo de 
Temperatura 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo de 
Temperatura 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

1/1 25 - 85 1,9 85 - 513 57,0 513 - 900 81,0 

2/1 25 - 70 2,0 70 - 494 58,0 494 - 900 82,0 

 tonset 

1/1 119 

2/1 110 

ORG 245 
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Tabela 57.  Dados termoanalíticos das ligninas SA esterificadas obtidos em 

atmosfera de N2. 

SODA 
(COCl/OH) 

1ª Perda de Massa 2ª Perda de Massa 3ª Perda de Massa 

Intervalo de 
Temperatura 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo de 
Temperatura 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo de 
Temperatura 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

1/1 25 - 123 2,8 123 - 356 35,1 356 - 900 84,2 

2/1 25 - 133 3,6 133 - 360 46,0 360 - 900 81,0 

 tonset 

1/1 176 

2/1 182 

SA 235 

 

 

Analisando os valores de Tonset entre os polímeros, a lignina SA 

esterificada com CA na proporção 2/1 apresenta uma maior estabilidade 

térmica. Entretanto, todas as ligninas esterificadas apresentaram menor 

estabilidade que as originais. 

 

100 200 300 400 500 600 700 800 900
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100 200 300 400 500 600 700 800 900
-0,0030

-0,0025

-0,0020

-0,0015

-0,0010

-0,0005

0,0000

 

 

 Temperatura / oC

D
T

G

 

 

M
as

sa
 (

%
)

Temperatura (oC)

 

Figura 75 . Análises de TG das ligninas: (----) ORG, ORG esterificada com CA 

nas proporções COCl/OH (----)1/1 e (----) 2/1. 



Resultados e Discussões 

165 

 

100 200 300 400 500 600 700 800 900
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100 200 300 400 500 600 700 800 900

-0,005

-0,004

-0,003

-0,002

-0,001

0,000

 

 

D
T

G

Temperatura / oC

 

 

 Temperatura (oC)

M
as

sa
 (

%
)

 

Figura 76 . Análises de TG das ligninas: (----) SA, SA esterificada com CA nas 

proporções COCl/OH (----) 1/1 e (----) 2/1. 

 

4.17.1.4 – Análise de calorimetria exploratória dif erencial (DSC)] 

 

 

As curvas de DSC foram realizadas em atmosfera inerte e são 

apresentadas na figura 77.  

20 40 60 80 100 120 140

-10

-8

-6

-4

-2

0

 

 

F
lu

xo
 d

e 
ca

lo
r

Temperatura (oC)

 

Figura 77. Curvas de DSC das ligninas ORG esterificadas com CA nas 

proporções (----) 1/1, (----)2/1 e AS nas proporções (----) 1/1 e (----) 2/1. 
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Nas curvas de DSC não foram observadas Tg paras as ligninas ORG e 

SA esterificadas. Com a ausência de uma Tg definida, parece razoável assumir 

que esta transição está distribuída ao longo de um intervalo de temperaturas 

relativamente grande devido à grande polidispersividade da lignina empregada. 

 

 

4.18- Reações de esterificação das ligninas oxiprop iladas. 

 

 

 As ligninas oxipropiladas nas condições L/OP/catalisador 10/90/5 foram 

esterificadas com CA e CFDC utilizando o mesmo procedimento realizado para 

o padrão AH. 

As condições empregadas nas reações de policondensação com CA 

produziram polímeros viscosos de coloração marrom, e polímeros sólidos com 

CFDC. As conversões das reações de poliesterificação são apresentadas na 

tabela 58. 

 

Tabela 58.  Conversões das reações de esterificação das ligninas ORG e SA 

oxipropiladas.  

Amostra [COCl/OH] Conversão (%) 

ORG/CA 
1.0 45 

2.0 77 

SA/CA 
1.0 51 

2.0 69 

ORG/CFDC 2.0 63 

SA/CFDC 2.0 54 

 

 

As conversões das reações de poliesterificação das ligninas 

oxipropiladas apresentaram valores superiores aos das ligninas sem 

modificação, indicativo de que a oxipropilação aumenta a reatividade em 
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relação à lignina original, uma vez que as funções OH introduzidas estão mais 

disponíveis para a reação. 

 

 

4.18.1 – Caracterização dos polímeros obtidos das l igninas oxipropiladas. 

 

4.18.1.1 – Espectroscopia na região do infravermelh o 

 

 

Os espectros de FTIR das ligninas oxipropiladas e esterificadas com CA 

e CFDC são apresentados nas figuras 78 e 79 e as atribuições das bandas de 

absorção mais características estão nas Tabelas 58-61. 

Analisando os espectros de infravermelho das ligninas esterificadas com 

CA observamos a diminuição da banda de O – H em 3400 cm-1, indicando o 

consumo de grupos OH da lignina oxipropilada, e o aparecimento da banda de 

C = O em 1731 - 1723 cm-1, evidenciando a formação do poliéster (Figuras 80 

e 81). 

 

Tabela 59 . Bandas de absorção mais características das ligninas ORG 

esterificadas com CA 

Número de Onda 

(cm-1) 

Atribuição da banda 

2977 - 2865 Estiramento axial da ligação C-H em grupos –CH3 e –CH2–. 

1731 - 1720  Estiramento da ligação C=O de grupos éster. 

1597 - 1592 Vibração do anel aromático. 

1511 - 1510 Vibração do anel aromático. 

1456 Deformação assimétrica da ligação C–H, em –CH3 e –CH2–. 

1373* Estiramento da ligação C-H alifática 

1252 - 1244 Estiramento da ligação O-CO função éster 

1110 - 1095 Deformação C–H do anel aromático no plano (típico de 

unidades siringila) 

* mais visível na proporção 2/1. 
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Tabela 60.  Bandas de absorção mais características das ligninas ORG 

esterificadas com CFDC 

Número de Onda 

(cm-1) 

Atribuição da banda 

2980 - 2875 Estiramento axial da ligação C-H em grupos –CH3 e –CH2–. 

1800 - 1725  Estiramento da ligação C=O de grupos éster. 

1569 Vibração do anel aromático. 

1513 Vibração do anel aromático. 

1462 Deformação assimétrica da ligação C–H, em –CH3 e –CH2–. 

1378 Estiramento da ligação C-H alifático 

1251 - 1210 Estiramento da ligação O-CO função éster 

1076 Deformação C–H do anel aromático no plano (típico de 

unidades siringila) 

 

 

 Tabela 61.  Bandas de absorção mais características das ligninas SA 

esterificadas com CA 

Número de Onda 

(cm-1) 

Atribuição da banda 

2980 - 2871 Estiramento axial da ligação C-H em grupos –CH3 e –CH2–. 

1731 - 1723 Estiramento da ligação C=O de grupos éster. 

1594 Vibração do anel aromático. 

1509 -1503 Vibração do anel aromático. 

1456 Deformação assimétrica da ligação C–H, em –CH3 e –CH2–. 

1379* Estiramento da ligação C-H alifático 

1253* Estiramento da ligação O-CO função éster 

1096 - 1065 Deformação C–H do anel aromático no plano (típico de 

unidades siringila) 

* mais visível na proporção 2/1. 
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Tabela 62.  Bandas de absorção mais características das ligninas SA 

esterificadas com CFDC 

Número de Onda 

(cm-1) 

Atribuição da banda 

2976 - 2868 Estiramento axial da ligação C-H em grupos –CH3 e –CH2–

. 

1797 - 1727  Estiramento da ligação C=O de grupos éster. 

1569 Vibração do anel aromático. 

1512 Vibração do anel aromático. 

1462 Deformação assimétrica da ligação C–H, em –CH3 e –

CH2–. 

1377 Estiramento da ligação C-H alifático 

1249 - 1211 Estiramento da ligação O-CO função éster 

1069 Deformação C–H do anel aromático no plano (típico de 

unidades siringila) 

 

 

Os espectros dos produtos da reação com CFDC mostram o 

desaparecimento da banda de O – H em 3400 cm-1 e o aparecimento das 

bandas em 1800 - 1727 cm-1 (Figuras 81 e 82). Observamos também a 

diminuição das bandas de estiramento da ligação C-H (em grupos –CH3 e –

CH2–) e o aumento da banda na região de 1210 cm-1 atribuída ao estiramento 

da ligação O-CO da função éster. 
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Figura 78 . Espectros de infravermelho das ligninas ORG oxipropiladas e 

esterificadas: (----) ORG oxipropiladas na proporção 10/90/5, ORG 

oxipropiladas na proporção 10/90/5 e esterificadas com CA nas proporções 

[COCl/OH] (----) 1/1, (----) 2/1 e esterificadas com CFDC na proporção 

[COCl/OH] (----) 2/1. 
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Figura 79 . Espectros de infravermelho das ligninas SA oxipropiladas e 

esterificadas: (----) SA oxipropilada na proporção 10/90/5%, SA oxipropilada na 

proporção 10/90/2% e esterificadas com CA nas proporções [COCl/OH] (----) 

1/1,  (----) 2/1 e esterificadas com CFDC na proporção [COCl/OH] (----) 2/1. 

 

 

4.18.1.2 – Cromatografia de permeação em gel (GPC) 

  

 

As distribuições das massas molares dos produtos das reações das 

ligninas oxipropiladas e esterificadas com CA e CFDC foram determinadas por 

cromatografia em permeação em gel e os valores de massa molar média em 

número Mn, massa molar média em massa Mw e a polidispersividade Mw/Mn são 

apresentadas nas tabelas 63 e 64. 

 A análise de GPC deve ser considerada lembrando que os valores 

obtidos representam apenas valores relativos aos padrões de poliestireno, 

devendo, portanto, serem analisados de forma comparativa e não absoluta. 
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Vale ressaltar também que algumas amostras não foram totalmente solúveis 

em THF e isto pode afetar também a interpretação dos resultados. 

 Os cromatogramas são apresentados nas figuras 80 e 81. 

 

 

Tabela 63.  Valores de massa molar média em número MN, massa molar média 

em massa Mw, polidispersividade Mw/ MN das ligninas ORG oxipropiladas e 

esterificadas. 

Amostras ORG MN Mw Mw/ MN 

ORG (oxipropilada) 2991 10448 3,49 

 CA – [COCl/OH] 
1/1 

1421 6988 4,92 

CA – [COCl/OH]  
2/1* 

1915 8741 4,56 

CFDC – [COCl/OH] 
2/1* 

450 1554 3,45 

*Parcialmente solúvel em THF 

 

 

Tabela 64.  Valores de massa molar média em número MN, massa molar média 

em massa Mw, polidispersividade Mw/ MN das ligninas SA oxipropiladas e 

esterificadas. 

Amostras SA MN Mw Mw/ MN 

PO 10/90/5% 1495 9327 6,24 

 CA – [COCl/OH] 
1/1* 

1123 13484 12,00 

CA – [COCl/OH]  
2/1* 

928 11411 12,30 

CFDC – [COCl/OH] 
2/1** 

---- ---- ---- 

* Parcialmente solúvel. 

**Insolúvel em THF. 
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Figura 80 . Análise de GPC das ligninas ORG: (----) oxipropilada 10/90/5, 

oxipropilada 10/90/5 e esterificada com CA nas proporções [COCl/OH] (----)1/1, 

(----) 2/1 e (----) oxipropilada 10/90/5 e esterificada com CFDC na proporção 

[COCl/OH 2/1]. 
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Figura 81 . Análise de GPC das ligninas SA: (----) oxipropilada 10/90/5, 

oxipropilada 10/90/5 e esterificada com CA nas proporções [COCl/OH] (----)1/1 

e (----) 2/1. 
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Os resultados mostram que os polímeros possuem uma distribuição de 

massas moleculares larga indicando cadeias com comprimentos diferentes. As 

ligninas SA oxipropiladas e esterificadas apresentaram maiores massas 

molares e polidispersividades. 

Os polímeros obtidos são pouco solúveis em THF, sendo assim os 

resultados são representativos da fração solúvel, o que pode causar um 

fracionamento antes da análise pela solubilização da fração de massa molar 

menor. 

As massas molares não variaram muito com a variação nas proporções 

COCl/OH de 1/1 e 2/1.  

 

 

4.18.1.3 - Análise termogravimétrica (TGA) 

 

 

A estabilidade térmica dos polímeros foi analisada por TG em atmosfera 

inerte (Figuras 82 e 83). As curvas de degradação térmica das ligninas SA e 

ORG oxipropiladas e esterificadas apresentaram diferentes perfis de 

degradação térmica. Os intervalos de temperaturas de degradação são 

apresentados nas tabelas 65 e 66. 

Os polímeros das ligninas ORG apresentaram basicamente três estágios 

de perda de massa, com exceção da lignina esterificada com CA na proporção 

1/1 que apresentou um quarto estágio.   

As ligninas SA oxipropiladas e esterificadas também apresentaram três 

estágios de degradação, exceto a lignina esterificada com CA na proporção 1/1 

que apresentou dois estágios e um maior teor de resíduo a 900 oC, em torno de 

20%. 
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Tabela 65.  Dados termoanalíticos das ligninas ORG oxipropiladas e 

esterificadas obtidos em atmosfera de N2. 

ORG 
[COCl/OH]  

1ª Perda de 
Massa 

2ª Perda de 
Massa 

3ª Perda de 
Massa 

4ª Perda de 
Massa 

Intervalo 
de 

Temp. 
(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de 

Temp. 
(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de Tem. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de 

Temp. 
(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

CA 1/1 25 - 121 2,8 
121 - 
247 

27,2 
247 - 
326 

22,3 
326 - 
900 

45,5 

CA 2/1 25 - 92 1,2 92 - 319 37,1 
319 - 
900 

56,0   

CFDC 2/1 25 - 140 1,0 
140 - 
332 

39,0 
332 - 
900 

53,7   

 tonset 

1/1 160 

2/1 190 

CFDC 2/1 260 

 

 

Tabela 66.  Dados termoanalíticos das ligninas SA oxipropiladas e esterificadas 

obtidos em atmosfera de N2. 

SA 

[COCl/OH] 

1ª Perda de Massa 2ª Perda de Massa 3ª Perda de Mas sa 

Intervalo de 
Temp. (°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo de 
Temp. (°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo de 
Temp. (°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

CA 1/1 25 - 123 1,5 123 - 900 78,9   

CA 2/1 25 - 148 7,7 148 - 300 35,0 300 - 900 54,4 

CFDC 2/1 25 - 150 1,4 150 - 309 24,1 390 - 900 68,8 

 tonset 

1/1 270 

2/1 183 

CFDC 2/1 255 
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Figura 82 . Análises de TG das ligninas ORG oxipropiladas e esterificadas: (----) 

ORG oxipropilada 10/90/5%, ORG oxipropilada 10/90/5% e esterificada com 

CA nas proporções [COCl/OH] (----)1/1, (----)2/1 e (----) ORG oxipropilada 

10/90/5% e esterificada com CFDC na proporção [COCl/OH] 2/1. 
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Figura 83 . Análise de TG das ligninas SA oxipropiladas e esterificadas: (----) 

SA oxipropilada 10/90/5%, SA oxipropilada 10/90/5% e esterificada com CA 

nas proporções [COCl/OH] (----) 1/1, (----) 2/1 e (----) SA oxipropilada 10/90/5% 

e esterificada com CFDC na proporção COCl/OH 2/1. 
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Analisando os valores de Tonset, os polímeros obtidos utilizando CA na 

proporção 1/1 e CFDC apresentaram maior estabilidade térmica. Entretanto, 

apresentaram menor estabilidade quando comparados às ligninas 

oxipropiladas sem esterificação. A poliesterificação utilizando o CA gerou uma 

diminuição na estabilidade pela introdução de mais 6 carbonos do CA na 

estrutura já oxipropilada e isso diminui a proporção de segmentos 

rígidos/flexíveis. A rigidez do CFDC já não afeta tanto a estabilidade. 

 

 

4.18.1.4 – Análise de calorimetria exploratória dif erencial (DSC)  

 

 

As curvas de DSC foram realizadas em atmosfera inerte e são 

apresentadas nas figuras 84 e 85.  

Os valores de Tg dos polímeros formados pela reação da lignina ORG 

oxipropilada com CA 1/1, 2/1 e com CFDC 2/1 foram de -46, -39 e 5,0 oC, 

respectivamente. 
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Figura 84.  Curva de DSC das ligninas ORG oxipropiladas (10/90/5%) e 

esterificadas com CA nas proporções [COCl/OH] (----)1/1, (----)2/1 e (----) 

CFDC na proporção [COCl/OH] 2/1. 
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Os valores de Tg dos polímeros formados pela reação da lignina SA 

oxipropilada com CA 1/1, 2/1 e CFDC 2/1 foram de -16 oC, - 41 oC e -14 oC, 

respectivamente. 
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Figura 85.  Curva de DSC das ligninas SA oxipropiladas (10/90/5%) e 

esterificadas com CA nas proporções [COCl/OH] (----)1/1, (----)2/1 e (----) 

CFDC na proporção [COCl/OH] 2/1. 

  

 

 Trabalhando com o comprimento da cadeia e a estrutura do cloreto de 

diácido podemos variar a Tg destes polímeros. O uso de diácido com estrutura 

mais rígida como CFDC aumenta a Tg e pelo contrário, a utilização de 

estrutura mais flexível como CA reduz a Tg, bem como a viscosidade intrínseca 

do polímero resultante. 

 

4.19- Reações de esterificação das ligninas fracion adas 

 

 

O procedimento de esterificação das ligninas fracionadas foi o mesmo 

utilizado na reação com o padrão AH. A reação de policondensação produziu 

polímeros sólidos de coloração marrom. 
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As conversões das reações de poliesterificação são apresentadas nas 

tabelas 67 e 68. 

 

Tabela 67.  Conversão das reações de esterificação das ligninas ORG e SA 

fracionadas.  

Amostra [COCl/OH] Conversão (%) 

ORG 
1.0 51 

2.0 80 

SA 
1.0 54 

2.0 69 

 

 

Tabela 68.  Conversão das reações de esterificação das ligninas ORG e SA 

fracionadas e oxipropiladas.  

Amostra [COCl/OH] Conversão (%) 

ORG 
1.0 66 

2.0 91 

SA 
1.0 58 

2.0 80 

 

 

 Os rendimentos de esterificação das ligninas fracionadas e oxipropiladas 

foram maiores, comprovando, novamente, a maior reatividade das ligninas 

oxipropiladas. 
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4.19.1 – Caracterização dos polímeros obtidos das l igninas fracionadas 

 

 

4.19.1.1– Espectroscopia na região do infravermelho  

  

 

Os espectros de FTIR das ligninas ORG e SA fracionadas e 

esterificadas com CA são apresentados nas figuras e as atribuições das 

bandas de absorção mais características estão nas tabelas 69 e 70 . 

Analisando os espectros de infravermelho observamos a diminuição da 

banda de O – H em 3400 cm-1, indicando o consumo de grupos OH da lignina, 

e o aparecimento da banda de C = O em 1819 - 1815 cm-1 e o aumento da 

banda em 1719 - 1692 cm-1, evidenciando a formação do poliéster (Figuras 86 

e 87). 

 

Tabela 69.  Bandas de absorção mais características das ligninas ORG 

fracionada esterificadas com CA 

Número de Onda 

(cm-1) 

Atribuição da banda 

2964 - 2858 Estiramento axial da ligação C-H em grupos –CH3 e –

CH2– 

1815 - 1692 Estiramento da ligação C=O de grupos éster; aldeídos e 

ácidos carboxílicos absorvem nessa região. 

1603 - 1600 Vibração do anel aromático. 

1510 - 1506 Vibração do anel aromático. 

1465 - 1461 Deformação assimétrica da ligação C–H, em –CH3 e –

CH2–. 

1279 Deformação C–H do anel aromático no plano (típico de 

unidades siringila) 

1205 - 1198 Estiramento da ligação O-CO função éster 

1119 Deformação C–H do anel aromático no plano (típico de 

unidades siringila) 
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Tabela 70.  Bandas de absorção mais características das ligninas SA 

fracionada e esterificadas com CA 

Número de Onda 

(cm-1) 

Atribuição da banda 

2919 - 2850 Estiramento axial da ligação C-H em grupos –CH3 e –

CH2– 

1819 - 1710 Estiramento da ligação C=O de cetonas e grupos éster; 

aldeídos e ácidos carboxílicos absorvem nessa região. 

1605 - 1603 Vibração do anel aromático. 

1515 - 1505 Vibração do anel aromático. 

1461 - 1456 Deformação assimétrica da ligação C–H, em –CH3 e –

CH2–. 

1201 - 1196 Estiramento da ligação O-CO função éster 

1120 - 1117 Deformação C–H do anel aromático no plano (típico de 

unidades siringila) 
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Figura 86 . Espectros de infravermelho das ligninas (----) ORG fracionada 

FNS1, FNS1 esterificadas com cloreto de adipoíla nas proporções [COCl/OH] (-

---) 1/1 e  (----) 2/1.  
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Figura 87 . Espectros de infravermelho das ligninas (----) SA fracionada FNS1, 

FNS1 esterificadas com cloreto de adipoíla nas proporções [COCl/OH] (----) 1/1 

e  (----) 2/1.  

 

 

 As ligninas fracionadas foram também oxipropiladas na proporção 

L/PO/catalisador de 10/90/5 e esterificadas utilizando CA. Os espectros de são 

apresentados nas figuras e as atribuições das bandas de absorção mais 

características estão nas tabelas 71 e 72. 

Nos espectros de infravermelho observamos a diminuição da banda de 

O – H em 3400 cm-1, indicando o consumo de grupos OH da lignina, e o 

aparecimento da banda de C = O em 1817 cm-1 e o aumento da banda em 

1735 - 1722 cm-1, evidenciando a formação do poliéster (Figuras 88 - 89). 
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Tabela 71.  Bandas de absorção mais características das ligninas ORG 

fracionada, oxipropilada esterificadas com CA 

Número de Onda 

(cm-1) 

Atribuição da banda 

2972 - 2867 Estiramento axial da ligação C-H em grupos –CH3 e –

CH2– 

1817 - 1646 Estiramento da ligação C=O de cetonas e grupos éster; 

aldeídos e ácidos carboxílicos absorvem nessa região. 

1595 - 1582 Vibração do anel aromático. 

1510 - 1508 Vibração do anel aromático. 

1457 - 1451 Deformação assimétrica da ligação C–H, em –CH3 e –

CH2–. 

1253 - 1248 Estiramento da ligação O-CO função éster 

1100 - 1095 Deformação C–H do anel aromático no plano (típico de 

unidades siringila) 

  

Tabela 72.  Bandas de absorção mais características das ligninas ORG 

fracionada, oxipropilada e esterificadas com CA 

Número de Onda 

(cm-1) 

Atribuição da banda 

2973 - 2862 Estiramento axial da ligação C-H em grupos –CH3 e –

CH2– 

1817 - 1645 Estiramento da ligação C=O de cetonas e grupos éster; 

aldeídos e ácidos carboxílicos absorvem nessa região. 

1587 - 1581 Vibração do anel aromático. 

1508 Vibração do anel aromático. 

1460 - 1457 Deformação assimétrica da ligação C–H, em –CH3 e –

CH2–. 

1240 - 1253 Estiramento da ligação O-CO função éster 

1110 - 1096 Deformação C–H do anel aromático no plano (típico de 

unidades siringila) 
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Figura 88 . Espectros de infravermelho das ligninas ORG (----) FNS1 

oxipropilada na proporção 10/90/5, FNS1 oxipropilada na proporção 10/90/5 e 

esterificadas com CA nas proporções [COCl/OH] (----) 1/1 e (----) 2/1. 
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Figura 89 . Espectros de infravermelho das ligninas SA fracionada (----) FNS1 

oxipropilada na proporção 10/90/5, FNS1 oxipropilada na proporção 10/90/5 e 

esterificadas com CA nas proporções [COCl/OH] (----) 1/1 e (----) 2/1. 

 

 

4.19.1.2 - Cromatografia de permeação em gel. 

 

 

As distribuições das massas molares dos produtos das reações das 

ligninas fracionadas, oxipropiladas e esterificadas com CA foram determinadas 

por cromatografia em permeação em gel e os valores de massa molar média 

em número Mn, massa molar média em massa Mw e a polidispersividade Mw/Mn 

são apresentadas nas tabelas 73 e 74. Os cromatogramas são mostrados nas 

figuras 90 - 93 . 

Os polímeros obtidos pela esterificação da fração de menor massa molar 

(FNS1) apresentaram menores massas molares e uma distribuição de massas 

molares mais uniformes. Já os polímeros obtidos das ligninas fracionadas e 

oxipropiladas apresentaram cadeias maiores e de tamanhos mais variados. 
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Tabela 73. Valores de massa molar média em número MN, massa molar média 

em massa Mw, polidispersividade Mw/ MN das ligninas ORG fracionadas 

(FNS1), oxipropiladas e esterificadas. 

Amostras ORG  MN Mw Mw/ MN 

FNS1 616 904 1.47 

FNS1/CA – [COCl/OH] 1/1 1467 3559 2,43 
FNS1/CA – [COCl/OH]  2/1* 806 5094 6,32 

FNS1 OP 10/90/5 1404 7965 5,67 
FNS1OP/CA – [COCl/OH] 1/1 1150 12309 10,70 

FNS1OP/CA – [COCl/OH]  2/1* 1332 20419 15,33 

 * Parcialmente solúvel em THF 

 

 

Tabela 74.  Valores de massa molar média em número MN, massa molar média 

em massa Mw, polidispersividade Mw/ MN das ligninas SA fracionadas, 

oxipropiladas e esterificadas. 

Amostras SA MN Mw Mw/ MN 

FNS1 349 615 1.76 

FNS1/CA – [COCl/OH] 1/1 762 2004 2,63 

FNS1/CA – [COCl/OH]  2/1* 1297 2229 1,72 

FNS1 OP 10/90/5 4404 12110 2,75 
FNS1OP/CA – [COCl/OH] 1/1* 1279 6493 5,08 
FNS1OP/CA – [COCl/OH]  2/1* 1696 19392 11,44 

* Parcialmente solúvel em THF 
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Figura 90 . Análise de GPC das ligninas ORG fracionada (FNS1) esterificadas 

com CA nas proporções [COCl/OH] (----)1/1 e (----) 2/1. 
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Figura 91 . Análise de GPC das ligninas ORG fracionada (FNS1): (----) 

oxipropilada 10/90/5%, oxipropilada 10/90/5% esterificada com CA nas 

proporções [COCl/OH] (----) 1/1 e (----)2/1. 
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Figura 92 . Análise de GPC das ligninas soda fracionada (FNS1) esterificadas 

com CA nas proporções [COCl/OH] (----) 1/1 e (----) 2/1. 
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Figura 93 . Análise de GPC das ligninas soda fracionada (FNS1): (----) 

oxipropilada 10/90/5%, oxipropilada 10/90/5% esterificada com CA nas 

proporções [COCl/OH] (----) 1/1 e (----) 2/1. 
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4.19.1.3 - Análise termogravimétrica (TGA) 

 

 

A estabilidade térmica dos polímeros foi analisada por TG em atmosfera 

inerte (Figuras 94 - 97). As curvas de degradação térmica das ligninas SA e 

ORG fracionadas e esterificadas apresentaram diferentes perfis de degradação 

térmica. Os intervalos de temperaturas de degradação são apresentados nas 

tabelas 75 e 76. 

Os polímeros obtidos das ligninas ORG e SA apresentaram quatro 

estágios de perda de massa, com exceção da lignina SA esterificada com CA 

na proporção 2/1 que apresentou três estágios.   

A primeira e a segunda perda de massa ocorrem até temperatura de 

aproximadamente 160 oC e correspondem a uma pequena perda de massa, 

sendo assim podemos atribuí-la a perda de umidade e solvente residual da 

amostra. Analisando os valores de Tonset os polímeros obtidos da 

esterificação da lignina SA com CA 2/1 apresentou uma maior estabilidade 

térmica. 

 

 

Tabela 75.  Dados termoanalíticos das ligninas ORG fracionadas e 

esterificadas. 

ORG 
[COCl/OH]  

1ª Perda de 
Massa 

2ª Perda de 
Massa 

3ª Perda de 
Massa 

4ª Perda de 
Massa 

Intervalo 
de 

Temp. 
(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de 

Temp. 
(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de 

Temp. 
(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de 

Temp. 
(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

1/1 25 – 97 0,5 97 – 156 6,8 
156 – 
334 

42,1 
334 – 
900 

83,9 

2/1 25 – 102 1,6 
102 – 
157 

7,1 
157 – 
334 

44,2 
334 – 
900 

83,9 

 tonset 

1/1 132,0 

2/1 130,2 
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Tabela 76.  Dados termoanalíticos das ligninas SA fracionadas e esterificadas. 

SA 

[COCl/OH]  

1ª Perda de 
Massa 

2ª Perda de 
Massa 

3ª Perda de 
Massa 

4ª Perda de 
Massa 

Intervalo 
de 

Temp. 
(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de 

Temp. 
(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de 

Temp. 
(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de 

Temp. 
(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

1/1 25 - 84 1,3 84 - 150 3,6 
150 - 
312 

40,1 
312 - 
900 

86,6 

2/1 25 - 103 0,4 
103 - 
318 

46,4 
318 - 
900 

90,1   

 tonset 

1/1 142,9 

2/1 182,8 
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Figura 94 . Análises de TG das ligninas ORG FNS1 esterificadas com CA na 

proporção COCl/OH (----) 1/1 e (----) 2/1.  
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Figura 95 . Análises de TG das ligninas SA FNS1 esterificadas com cloreto de 

adipoíla na proporção COCl/OH (----) 1/1 e (----) 2/1.  

 

 Os polímeros obtidos das ligninas fracionadas apresentaram baixa 

estabilidade térmica. 

 Os polímeros das ligninas fracionadas e oxipropiladas apresentaram três 

estágios de degradação e mostraram uma maior estabilidade térmica quando 

comparados com os polímeros das ligninas fracionadas sem oxipropilação. Os 

intervalos de degradação apresentados nas tabelas 77 e 78. 

 

Tabela 77 . Dados termoanalíticos das ligninas ORG fracionadas, oxipropiladas 

e esterificadas. 

ORG 
(COCl/OH) 

1ª Perda de Massa 2ª Perda de Massa 3ª Perda de Mas sa 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

1/1 25 - 132 1,5 132 - 288 9,8 288 - 900 97,6 

2/1 25 - 130 2,7 130 - 321 51,2 321 - 900 97,8 

 tonset 

1/1 193 

2/1 151 
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Tabela 78. Dados termoanalíticos das ligninas SA fracionadas, oxipropiladas e 

esterificadas. 

SA 

(COCl/OH) 

1ª Perda de Massa 2ª Perda de Massa 3ª Perda de Mas sa 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

Intervalo 
de Temp. 

(°C) 

Perda 
de 

Massa 
(%) 

1/1 25 - 289 3,5 289 - 481 30,3 481 - 900 91,3 

2/1 25 - 163 3,0 163 - 317 40,1 317 - 900 97,0 

 tonset 

1/1 300 

2/1 185 
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Figura 96 . Análises de TG das ligninas ORG FNS1 oxipropiladas e 

esterificadas com cloreto de adipoíla nas proporções COCl/OH (----) 1/1 e (----) 

2/1. 
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Figura 97 . Análises de TG das ligninas SA FNS1 oxipropilada e esterificadas 

com cloreto de adipoíla nas proporções COCl/OH (----) 1/1 e (----) 2/1. 

 

 A oxipropilação das ligninas fracionadas proporcionou um aumento 

significativo na estabilidade dos polímeros, principalmente para a lignina SA 

fracionada. A maior estabilidade dos polímeros de materiais oxipropilados foi 

também observada para os polímeros obtidos das ligninas SA e ORG, não 

fracionadas, oxipropiladas.  

 O polímero sintetizado utilizando a lignina SA fracionada e oxipropilada 

com CA na proporção [COCl/OH] 1/1 apresentou a maior estabilidade térmica, 

quando comparado aos outros polímeros obtidos neste trabalho.  

 

 

4.19.1.4 – Análise de Calorimetria Exploratória Dif erencial (DSC) 

 

 

As curvas de DSC foram realizadas em atmosfera inerte e são 

apresentadas nas figuras 98 - 101.  

Os valores de Tg dos polímeros formados pela reação da lignina ORG 

fracionadas e esterificadas com CA na proporção 1/1 e 2/1 foram de 24oC e 

25oC, respectivamente. E os valores de Tg dos polímeros formados pela 
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reação da lignina SA fracionadas e esterificadas com CA na proporção 1/1 e 

2/1 foram de 12oC e 23oC, respectivamente. 
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Figura 98.  Curva de DSC das ligninas ORG FNS1 e esterificadas com CA nas 

proporções COCl/OH (----) 1/1 e (----) 2/1. 
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Figura 99.  Curva de DSC das ligninas SA FNS1 e esterificadas com CA nas 

proporções COCl/OH (----) 1/1 e (----) 2/1. 
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 As ligninas ORG fracionadas, oxipropiladas e esterificadas apresentaram 

valores de Tg abaixo da temperatura ambiente, com -58oC e -25oC para 

esterificação com CA na proporção [COCl/OH] 1/1 e 2/1, respectivamente. Para 

as ligninas SA foram de -14 oC e -36 oC para esterificação com CA na 

proporção [COCl/OH]  1/1 e 2/1, respectivamente. 
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Figura 100.  Curva de DSC das ligninas ORG FNS1 oxipropiladas (10/90/5%) e 

esterificadas com CA nas proporções COCl/OH (----) 1/1 e (----) 2/1. 
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Figura 101.  Curva de DSC das ligninas SA FNS1 oxipropiladas (10/90/5%) e 

esterificadas com CA nas proporções COCl/OH (----) 1/1 e (----) 2/1. 
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 As Tgs dos polímeros sintetizados empregando o CFDC foram sempre 

maiores que as correspondentes preparadas com CA. O aumento da Tg reflete 

o endurecimento, ou enrijecimento, do polímero causado pela estrutura mais 

rígida do CFDC.  

 Trabalhos publicados de poliésteres baseados em lignina organossolve 

mostraram que os polímeros obtidos a partir de cloretos de ácido são estáveis 

até temperatura de 200oC e os copolímeros de lignina e polietileno glicol com 

os mesmos cloretos de ácido apresentam valores de Tg entre -30oC e -60 oC 

[EVTUGIN e GANDINI, 1996]. 
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5 – CONCLUSÕES 

 

Os processos de separação dos componentes macromoleculares 

envolvem a deslignificação (ou solvência da lignina) que consiste na 

solubilização de fragmentos de lignina produzidos pelo rompimento de ligações 

químicas. Neste trabalho foram utilizados para deslignificação do bagaço de 

cana-de-açúcar os processos de polpação Soda, Sulfito, Organossolve 

etanol/água. Os resultados apresentados neste trabalho destacam algumas 

características do comportamento dos materiais lignocelulósicos durante os 

pré-tratamentos. 

 As polpas obtidas pelos processos soda e sulfito em meio alcalino e 

neutro apresentaram maiores teores de cinzas devido à adição de compostos 

inorgânicos no processo de polpação. 

 As análises de lignina total (solúvel e insolúvel) obtidas das polpas 

mostraram que todos os processos, exceto sulfito em meio ácido de BPH, 

retiraram mais de 80 % da lignina presente no material lignocelulósico. 

 Os balanços de massa estão próximos de 100% e as pequenas 

variações são menores que 5%, ou seja, dentro do erro da análise. Os 

resultados mostram um aumento no teor de celulose dos materiais, destacando 

os processos organossolve e sulfito alcalino pré-hidrolisado que atingiram 

teores acima de 90%. Além disso, podemos observar também que o processo 

organossolve remove maiores quantidades de polioses, gerando uma polpa 

com teores semelhantes aos encontrado na polpa pré-hidrolisada. 

 As ligninas obtidas dos diferentes processos apresentaram o mesmo 

perfil de degradação, exceto para as ligninas dos processos soda e sulfito em 

meio ácido onde foi observada uma quarta etapa de degradação na região de 

700 oC. Podemos observar também que as ligninas recuperadas nos processos 

de polpações apresentaram altos teores de resíduo, após a degradação 

térmica, quando comparadas a lignina padrão obtida pelo método Pepper. Isso 

pode ser devido a modificações estruturais ocorridas nos diferentes processos 

de polpação. 

O espectro de infravermelho da lignina organossolve apresentou-se 

bastante semelhante ao da lignina Pepper, indício de menor modificação 
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estrutural, e a banda na região de 1700 cm-1 característica de carbonila de 

grupos cetona e ácidos carboxílicos só foi observada nas ligninas Pepper, 

organossolve e sulfito em meio ácido, indicando maior oxidação dessas 

ligninas.  

As análises de GPC mostraram que a lignina SA apresenta maior massa 

molar quando comparada a lignina ORG, contudo menor que a lignina padrão 

obtida pelo método Pepper. A etapa de purificação diminuiu a 

polidispersividade dos lignossulfonatos e reduziu os teores de cinzas. 

A lignina organossolve foi totalmente solubilizada na mistura 

metanol/diclorometano, entretanto não se observou uma grande diferença de 

solubilidade entre metanol e a mistura metanol/diclorometano. O mesmo 

comportamento foi observado para a lignina soda, contudo cerca de 30% e 

16%  da lignina permaneceu insolúvel no final do fracionamento não sequencial 

e sequencial, respectivamente.  

Os resultados obtidos mostraram a necessidade do fracionamento das 

ligninas para as etapas de modificação e produção de derivados de lignina. 

Os resultados da oxidação da lignina Pepper com nitrobenzeno mostram que 

lignina do bagaço de cana apresenta elevadas quantidades de unidades p-hidroxifenila 

(H), e isso a torna mais suscetível a reações nas posições 3 e 5 do anel aromático, ou 

seja maior tendência a sofrer condensação durante os processos de polpação. 

A lignina Pepper apresentou os maiores rendimentos de aldeídos, sendo 

um parâmetro do rendimento máximo que pode ser obtido de ligninas de 

bagaço de cana.  As oxidações dos lignossulfonatos não apresentam o mesmo 

desempenho dos obtidos de coníferas e folhosas, sendo os rendimentos de 

aldeídos inferiores aos obtidos pelo processo ORG e SA. 

Para o estudo de derivados de lignina foi escolhida a síntese de 

poliésteres utilizando a lignina como fonte de hidroxilas e um diácido comercial. 

Nesse estudo foram avaliados os efeitos das reações de modificação, no 

caso oxipropilação, nos poliésteres formados, bem como a utilização de 

ligninas com menores massas molares obtidas dos fracionamentos. 

As condições de oxipropilação determinam a massa molar, a 

temperatura de transição vítrea e a funcionalidade das ligninas. 
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Devido a grande complexidade da molécula de lignina, foi utilizado o 

álcool homovanílico como padrão para verificarmos a ocorrência das reações 

de esterificação com os diácidos escolhidos. As reações de esterificação foram 

comprovadas pela análise dos sinais gerados pela formação do éster. 

As condições empregadas na poliesterificações produziram polímeros 

com características diferentes, como viscosidade, Tg e estabilidade térmica. 

A utilização da oxipropilação, como modificação das ligninas, 

proporcionou uma maior reatividade das hidroxilas, melhorando também a 

estabilidade térmica dos polímeros.  

Os polímeros obtidos das ligninas fracionadas apresentaram baixa 

estabilidade térmica e maiores valores de Tg. 
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