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1. Introdução 

 Os protetores (ou filtros) solares são produtos de 

aplicação tópica capazes de prevenir parte dos efeitos 

negativos resultantes da exposição excessiva ao sol, sendo 

muito eficazes na proteção da pele contra a radiação UVB.1 

No mercado estão disponíveis dois grupos principais de 

formulações de protetores solares: os orgânicos e os 

inorgânicos.2 De forma geral, os compostos inorgânicos, 

como o dióxido de titânio (TiO2) e o óxido de zinco (ZnO),3 

protegem a pele através dos efeitos físicos de reflexão e 

espalhamento da radiação, enquanto que os compostos 

orgânicos, como os derivados de ácido para-

aminobenzoico, benzofenonas, salicilatos e cinamatos, 

atuam absorvendo a radiação.3;4 

 Ainda que eficientes, o uso de filtros solares comerciais 

está associado a alergias e a prejuízos ambientais. Com 

relação ao impacto ambiental, a liberação dos protetores 

solares no ambiente aquático, como um resultado do 

processo natural de remoção do protetor da pele pela água, 

pode prejudicar a fauna e flora locais, como, por exemplo, 

causando o branqueamento de corais.5 Além disso, alguns 

protetores solares possuem em sua formulação o BHT 

(hidróxi butil tolueno), um antioxidante orgânico sintético 

que apresenta alta toxicidade aos organismos aquáticos 

(efeitos duradouros).6 Já as nanopartículas de TiO2 podem 

se acumular nos corais e prejudicá-los,7 enquanto as 

nanopartículas de ZnO podem apresentar efeitos tóxicos às 

algas e microrganismos.8 Com relação ao impacto à saúde 

humana, alguns dos compostos presentes nos filtros solares, 

como a benzofenona-3, são produtos químicos sintéticos e 

o seu uso prolongado pode causar alergia e irritação à pele.9 

 Apesar desses pontos, é indispensável o uso diário de 

protetores solares em locais de alta incidência de radiação 

solar, já que o câncer de pele é o tipo de câncer mais 

frequente no mundo, sendo registrados todos os anos no 

Brasil cerca de 185 mil novos casos pelo Instituto Nacional 

do Câncer (INCA).10 Assim, deve-se buscar compostos 

menos tóxicos, mais “verdes” e sustentáveis para a 

formulação de tal produto, evitando-se os problemas 

relacionados à sua liberação no meio ambiente e os efeitos 

prejudiciais à pele.  

 Um composto promissor para ser incorporado em 

protetores solares é a lignina, que é uma macromolécula 

aromática complexa, abundante e que apresenta em sua 

estrutura grupos funcionais absorvedores de radiação, 

como fenólicos, cetonas e outros cromóforos. 11;12 A lignina 

também apresenta atividade antioxidante, graças à presença 

de grupos fenilpropanoides, responsáveis por impedir 

reações de oxidação em cadeia.13 Além disso, pode-se 

utilizar a lignina, que é atóxica, de baixo custo e de origem 

renovável, para o preparo de nanopartículas, o que facilita 

a incorporação desta macromolécula em cremes, além de 

potencializar suas propriedades.14 

 Segundo o levantamento da associação da Indústria 

Brasileira de Árvores (Ibá), em 2021, o Brasil foi 

responsável pela produção de 22,5 milhões de toneladas de 

polpa de celulose.15 O processo Kraft é o mais utilizado 

para a separação dos componentes lignocelulósicos da 

madeira,16 e, após esse processo de digestão da madeira, 

obtém-se como subproduto o licor negro, que contém cerca 

de 38% m/m de lignina.17 Em geral, este licor é queimado 

como combustível na própria indústria,18 o que é uma 

aplicação de baixo valor agregado, considerando o 

potencial do uso dessa macromolécula. Desta forma, a 

utilização da lignina Kraft na produção de nanopartículas e 

sua aplicação em formulações dermocosméticas podem 

conferir maior valor agregado a este subproduto. Assim, o 

presente trabalho teve como objetivo a utilização da lignina 

Kraft para o preparo de nanopartículas, avaliando a sua 

utilização como alternativa aos compostos ativos presentes 

em protetores solares comercias, uma vez que elas são de 

fonte renovável, de baixo custo, possuem capacidade de 

absorção UV e são antioxidantes. 

2. Metodologia 

a. Precipitação da lignina Kraft do licor negro 

 A lignina Kraft foi precipitada do licor negro (diluído 

10 vezes) através da adição gradativa de ácido clorídrico 
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(HCl) até pH 2, sob agitação magnética constante. Após a 

adição do ácido, a amostra foi submetida à centrifugação 

(Sorvall Instruments RC-3B; 3500 rpm, 20 minutos),19 o 

sobrenadante foi então descartado e o precipitado foi lavado 

com água destilada e centrifugado mais duas vezes. A 

lignina Kraft obtida foi adicionada a um béquer com água 

a 70°C, sob agitação magnética, por 15 minutos, e, em 

seguida, foi filtrada à vácuo e seca em estufa a 60ºC por 2 

horas (estufa com circulação e renovação de ar - Tecnal TE-

394/3). A lignina lavada foi utilizada para o preparo das 

nanopartículas, que foram caracterizadas e aplicadas nas 

formulações dermocosméticas. 

b. Preparo das nanopartículas de lignina 

 - Método 1: Auto-organização induzida pela adição de 

não-solvente (AO) – 0,3 g de lignina seca foram 

solubilizados em 10 mL de uma solução de acetona/água 

9:1 (v/v), mantendo o sistema sob agitação magnética por 

10 minutos. Em seguida, com o sistema ainda sob agitação, 

adicionaram-se 390 mL de água destilada.20 As 

nanopartículas formadas foram filtradas com um funil de 

vidro e algodão hidrófilo Medihouse®, e armazenadas em 

frascos de vidro âmbar. 

 - Método 2: Sonicação em ultrassom de ponteira (US) – 

250 mL da suspensão de lignina em água (1 mg/mL) foram 

submetidos à sonicação no ultrassom de ponteira QR 550 

W (Eco-Sonics; macro ponta de titânio com 13 mm de 

diâmetro, amplitude de 80%, frequência de 20 kHz e 

potência de operação de 440 W), durante 1 h. As amostras 

foram mantidas em banho de gelo durante todo o processo, 

que foi realizado intercalando 5 min de operação e 5 min 

em repouso para evitar superaquecimento.20 As 

nanopartículas formadas por este método foram também 

filtradas com um funil de vidro e algodão hidrófilo 

Medihouse®, e armazenadas em frascos de vidro âmbar. 

c. Caracterizações 

 - Espectroscopia no Infravermelho (FTIR) – A lignina 

seca foi caracterizada por FTIR (Agilent, modelo CARY 

630 FTIR), na faixa de 4000 a 400 cm-1, em módulo de 

refletância total atenuada (ATR).16 

 - Titulação Condutimétrica – A determinação da 

concentração de grupos ionizáveis presentes na superfície 

da lignina e das nanopartículas foi realizada pela adição de 

1 ml de HCl 0,05 mol/L à suspensão aquosa de lignina ou 

nanopartículas, seguida da adição do titulante NaOH 0,01 

mol/L, em pequenas alíquotas, sob agitação constante, 

acompanhando a variação da condutividade do sistema 

(Instrutherm, modelo CD-850); medidas em duplicata.16 

 - Espalhamento dinâmico de luz (DLS) e potencial zeta 

() – A determinação do potencial zeta e de DLS (Malvern 

Zetasizer Nano Zs-Zen 3600) foram realizadas para a 

determinação da estabilidade coloidal e do diâmetro 

hidrodinâmico médio das nanopartículas de lignina. As 

amostras foram analisadas em célula capilar descartável 

(DTS1070 - Malvern Panalytical), e ambas as medidas 

foram feitas em triplicatas, com ao menos 11 varreduras 

cada e utilizando-se um ângulo fixo de 173°.16 

 - Microscopia Eletrônica de Varredura com Fonte de 

Emissão de Campo (FESEM) – A morfologia das 

nanopartículas foi analisada por FESEM (Quanta FEG 250 

FEI) através de imagens obtidas por elétrons secundários, 

utilizando tensão de 5 kV e distância de trabalho de 10 mm. 

Antes das análises, as dispersões de nanopartículas foram 

depositadas em silício e metalizadas com Ir (corrente de 

11,3 mA; 60 segundos) em metalizador Baltec MED 20.16 

d. Avaliação da ação antioxidante da lignina e das 

nanopartículas de lignina 

 A avaliação da capacidade antioxidante da lignina e das 

nanopartículas de lignina foi realizada pelo 

acompanhamento da reação de eliminação de radicais 

DPPH• (2,2-difenil-1-picrilidrazil), monitorando-se em 

função do tempo (início, 16 e 30 minutos de reação) a banda 

de absorbância do radical a 515 nm (λmax). Para isso, 2 mL 

de DPPH• (65 μmol/L em etanol) foram adicionados a 1 

mL da suspensão de lignina em dioxano (90% v/v 

dioxano:água) ou a 1 ml da suspensão de nanopartículas em 

água (0,15 mg/mL). Amostras de referência: 2 mL de 

DPPH• (65 μmol/L em metanol) e 1 mL de dioxano (90% 

v/v) ou 1 mL de água destilada.20 As medidas foram 

realizadas em duplicata e em temperatura ambiente, 

utilizando o Espectrofotômetro UV-Vis Pharmacia 

Biotech, modelo Ultrospec 1000.  

e. Preparo das emulsões e avaliação da capacidade de 

absorção UV-Vis das nanopartículas em 

formulação dermocosmética 

 As formulações dermocosméticas foram preparadas 

com quantidades crescentes de nanopartículas de lignina 

(% m/m): 0,25%; 0,5% e 1,0%. Para o “branco” da 

formulação dermocosmética, foram preparadas duas fases: 

fase 1 - emulsão composta por 35 mL de água destilada, 0,2 

g do surfactante SDS (dodecil sulfato de sódio) e 4 mL de 

ácido oleico; agitada em um homogeneizador rotor-estator 

IKA Ultra-Turrax T25, a 4500 rpm; fase 2 - pasta composta 

por 0,8 g de goma xantana e 3 mL de glicerina. As duas 

fases foram misturadas no rotor-estator e, em seguida, 
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manualmente com uma espátula. Para o preparo das demais 

formulações, a quantidade de água destilada utilizada no 

“branco” foi substituída pela suspensão de nanopartículas, 

previamente concentradas em estufa, a 60°C, para ajuste da 

quantidade de nanopartículas necessárias para cada 

formulação. A avaliação da capacidade de absorção UV-

Vis (280-750 nm) das formulações foi realizada, em 

duplicata, através de medidas de absorbância em um 

Espectrômetro de Refletância Difusa com esfera de 

integração Shimadzu UV – 2450.16 

3. Resultados e discussão 

 O isolamento da lignina Kraft foi realizado por uma 

etapa de precipitação seguida de uma lavagem com água a 

70°C, sob agitação magnética por 15 minutos. Essa etapa 

de lavagem foi realizada para aumentar a remoção de 

impurezas provenientes do processo Kraft, que não são 

facilmente removidas apenas com lavagem em água fria.  

Na Figura 1 são apresentados os aspectos finais da lignina 

Kraft seca não lavada e lavada com água quente, onde pode-

se notar a alteração de cor e de textura das amostras.  

 
Figura 1. Lignina Kraft seca (A) não lavada e (B) lavada com água 

quente por 15 min sob agitação magnética. 

 A lignina é composta por três monômeros 

fenilpropanólicos: álcoois para-cumarílicos, coniferílicos e 

sinapílicos (Figura 2).21 A amostra de lignina Kraft e 

lignina Kraft lavada  foram caracterizadas por FTIR (Figura 

3), onde, através dos espectros, pode-se verificar em 3375 

cm-1 uma banda larga indicativa de ligação –OH dos grupos 

fenólicos; em 1600 cm-1 uma banda estreita e de média 

intensidade indicativa de ligação C=C dos anéis 

aromáticos, e em 1110 cm-1 uma banda estreita e de forte 

intensidade indicativa de ligação C-O dos grupos éter. 

Assim, concluiu-se que o tratamento de lavagem não 

modificou a estrutura base da lignina. 

 

Figura 2. Monômeros fenilpropanólicos da lignina: (A) álcool 

para-cumarílico, (B) álcool coniferílico e (C) álcool sinapílico. 

 

Figura 3. Espectros de FTIR das amostras de lignina Kraft. 

 Para o preparo das nanopartículas, foram utilizados dois 

métodos: (1) auto-organização induzida pela adição de não-

solvente (AO) e (2) sonicação em ultrassom de ponteira 

(US). Na Figura 4 são apresentadas fotografias das 

dispersões das nanopartículas de lignina Kraft obtidas, 

ambas com concentração de 0,3 g/L.  

 
Figura 4. Dispersões de nanopartículas de lignina Kraft preparadas: 

(1) via auto-organização (AO) e (2) via ultrassom (US). 

 Através da técnica de espalhamento dinâmico de luz 

(DLS) foi possível obter os valores de diâmetro 

hidrodinâmico médio (avaliado em número) e de potencial 

zeta das nanopartículas (Tabela 1). 

Tabela 1. Diâmetro hidrodinâmico médio (avaliado em número) e 

de potencial zeta das nanopartículas de lignina Kraft.  

Nanopartículas de Lignina Kraft 

Amostra Diâmetro (nm) Potencial Zeta (mV) 

AO 83,9 -33,1 

US 150,4 -31,5 

 Ambas as amostras apresentaram boa estabilidade 

coloidal, uma vez que possuem valores de potencial zeta 

mais negativos que -30 mV, um indicativo de estabilização 

por repulsão eletrostática da dupla camada difusa presente 

ao redor das nanopartículas.20 Além disso, as 

nanopartículas produzidas via ultrassom (US) apresentaram 

diâmetro hidrodinâmico maior que as produzidas via auto-

organização (AO). 

 Para melhor compreensão das características 

morfológicas das nanopartículas foram obtidas imagens de 

microscopia. Para as nanopartículas AO pode-se construir 

um histograma da distribuição de tamanho (Figura 5), 
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através da contagem dos diâmetros das partículas em 

diferentes imagens (software ImageJ).16 Assim, 

observaram-se nanopartículas esféricas, com diâmetros que 

variaram entre 25 e 207 nm, e valor médio de (65,5 ± 29,9) 

nm. Por outro lado, as nanopartículas US apresentaram 

formato irregular, aglomerado e tamanhos variados.  

 A morfologia observada deriva do método de 

preparação: as nanopartículas AO apresentam formato 

esférico porque se organizam em meio aquoso de modo a 

minimizar a área interfacial. Após a adição da água, a parte 

hidrofóbica da lignina se confina no interior das esferas e 

os grupos hidrofílicos ficam expostos na superfície. Já as 

nanopartículas US apresentam forma irregular, porque são 

formadas por desmembramento de partículas maiores de 

lignina, devido às fortes colisões promovidas pelo 

ultrassom.20 

 
Figura 5. Imagem de microscopia eletrônica de varredura e 

histograma das nanopartículas de lignina Kraft via auto-organização 

(AO). 

 Através da técnica de titulação condutimétrica pode-se 

quantificar os grupos hidroxilas presentes na superfície da 

lignina bulk lavada e das nanopartículas. Esse dado indica 

a presença de hidroxilas fenólicas nas amostras, fator 

importante para a sua capacidade antioxidante.20  

 Na Tabela 2, são apresentados os resultados obtidos, 

onde verificou-se que a lignina bulk lavada (LB) apresenta 

(0,08 ± 0,03) mmol/g de grupos ácidos fracos (carboxílicos 

e hidroxilas fenólicas) em sua estrutura, enquanto que as 

nanopartículas AO apresentam (0,18 ± 0,05) mmol/g e as 

nanopartículas US apresentam (0,23 ± 0,01) mmol/g. 

Comparando-se os resultados de titulação condutimétrica 

da lignina bulk e das nanopartículas, observou-se que as 

nanopartículas apresentam maior concentração de ácidos 

fracos na superfície, uma vez que possuem maior área 

superficial por volume e mais grupos hidroxila dispostos na 

superfície.16 

Tabela 2. Concentração total de grupos ionizáveis presentes na 

superfície da lignina bulk e das nanopartículas. 

Titulação Condutimétrica 

Amostra 

Ácidos 

Fortes 

(mmol/g) 

Ácidos 

Fracos 

(mmol/g) 

Total de grupos 

ionizáveis 

(mmol/g) 

LB (0,08 ± 0,01) (0,08 ± 0,03) (0,16 ± 0,01) 

AO (0,16 ± 0,02) (0,18 ± 0,05) (0,34 ± 0,03) 

US (0,25 ± 0,01) (0,23 ± 0,01) (0,48 ± 0,00) 

 Através de ensaios de captura de radicais pode-se 

avaliar a capacidade de ação antioxidante da lignina bulk 

lavada e das nanopartículas. A lignina possui atividade 

antioxidante graças à sua estrutura molecular – presença de 

grupos fenólicos e substituintes metoxila na posição orto 

que contribuem para a estabilização, via ressonância, dos 

radicais fenoxila formados na reação com o radical 

DPPH•.16  

 Na Figura 6 observa-se que, com 30 minutos de reação, 

a lignina bulk consumiu (52,2 ± 0,8) % dos radicais; as 

nanopartículas de lignina AO conseguiram suprimir (79,2 

± 4,2) % dos radicais; enquanto as nanopartículas US 

suprimiram (57,4 ± 4,8) %. As nanopartículas AO 

apresentaram a maior porcentagem de supressão do radical 

DPPH• uma vez que são menores que as demais amostras, 

e consequentemente, possuem maior área superficial por 

volume e mais grupos hidroxilas dispostos na superfície.  

 

Figura 6. Atividade antioxidante da lignina bulk lavada e das 

nanopartículas. 

a. Formulação dermocosmética 

 A capacidade de proteção UV da lignina se deve à 

presença de grupos cromóforos em sua estrutura, que 

absorvem a radiação.16 Para analisar a eficiência das 

nanopartículas em formulação dermocosmética como 

protetor solar, realizaram-se medidas de transmitância na 

região UV (280 - 400 nm) e visível (400 - 750 nm). Para 

comparação, a mesma análise foi feita com um protetor 

solar comercial (Basic + Care, FPS 30) (Figuras 7 e 8).  
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Figura 7. Medidas de transmitância na região UV-Vis para as 

formulações com nanopartículas AO. 

 
Figura 8. Medidas de transmitância na região UV-Vis para as 

formulações com nanopartículas US. 

 Para todas as formulações, observou-se uma redução da 

transmitância da radiação UV-Vis após a incorporação das 

nanopartículas em relação ao creme puro. Os filtros solares 

comerciais bloqueiam uma parte pequena da radiação 

visível, que também é causadora de danos ao tecido 

epitelial;16 por outro lado, como observado nas Figuras 7 e 

8, as formulações com nanopartículas de lignina 

promoveram uma maior proteção nessa região quando 

comparadas ao produto comercial. 

4. Conclusão 

 Nesse trabalho utilizou-se a lignina Kraft, material 

abundante e subutilizado, para o preparo de nanopartículas, 

que mostraram alta atividade antioxidante, sendo capazes 

de eliminar até (79,2 ± 4,2) % dos radicais DPPH•, em 30 

minutos de reação. Além disso, constatou-se que as 

nanopartículas, mesmo presentes em baixa concentração, 

apresentaram relevante ação fotoprotetora frente à radiação 

UV-Vis, mostrando potencial para substituir compostos 

presentes em filtros solares comerciais. 
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