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1 Introdução

Em meio ao esgotamento das matérias-primas fósseis e a necessidade de evitar maiores danos ao meio

ambiente, alternativas renováveis, como a biomassa, vem ganhando destaque. (SILVA, 2017) Um dos principais

componentes da biomassa lignocelulósica (representando 20-30%) é a lignina. (ARAÚJO et al., 2020; BENAR

et al., 1996; DUVAL et al., 2016) A lignina técnica, como é chamado o coproduto industrial da produção

de papel e celulose, tem uma produção mundial anual de 50 milhões de toneladas, sendo 90% advinda dos

processos Kraft e sulfito. (NOGUEIRA et al., 2019; RODRIGUES, 2018) Ainda, aproximadamente 98% desse

coproduto industrial, é queimado para geração de energia, visto que esta é uma parte importante para manter

o balanço econômico em plantas de polpação. (ARAÚJO et al., 2020; JIANG et al., 2019) Mesmo assim, a

indústria ainda gera excedentes de lignina e busca por alternativas para agregar valor a ela.

São diversas as possibilidades de aplicações da lignina, devido a suas vantajosas características, tais como

sua estabilidade e alta resistência físico-química. Com isso, pode ser utilizada na produção de desde materiais

poliméricos até produtos farmacêuticos. (BENAR et al., 1996; OLIVEIRA et al., 2020; MARABEZI, 2015;

PONNUCHAMY et al., 2021; SILVA, 2017) No entanto, sua constituição química é complexa, variando de

acordo com o vegetal de origem e método utilizado para extração. (BENAR et al., 1996; LI et al., 2012)

Em razão dessa heterogeneidade, que leva também a uma inconsistência em relação às suas propriedades

físico-químicas, a aplicação direta da lignina proveniente de processos industriais é muito restrita. (SAITO et

al., 2014) Justamente por isso, buscam-se formas de tornar a lignina mais homogênea para que seja possível sua

aplicação industrial. Um dos métodos mais estudados e tidos como eficiente é o fracionamento com solventes

orgânicos. Neste último caso, a escolha dos solventes é crucial, pois o método baseia-se na solubilidade parcial

da mistura das diferentes moléculas de lignina nos solventes selecionados. (JÄÄSKELÄINEN et al., 2017;

JIANG et al., 2020)

As frações resultantes desse tipo de processamento apresentam diferentes massas molares e proprieda-
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des em geral. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é verificar as tendências das massas molares e razão S/G

das frações de lignina obtidas por fracionamento com solventes a partir de dados levantados por revisão bibli-

ográfica. Com isso, pode-se facilitar a busca por características específicas das frações que possibilitam sua

utilização em cada aplicação.

2 Métodos

Para o levantamento de dados de análise da lignina e suas frações após fracionamento por solventes,

pesquisou-se artigos utilizando palavras-chaves como “lignin solvent fractionation” e “solvent lignin extrac-

tion” em bases como o Google Scholar, o Science Direct e o ACS Publications. Os dados coletados foram

então tabelados em uma planilha de Excel, formando um banco de dados que indica também a referência bibli-

ográfica de cada um, a origem da lignina (hardwood, softwood ou gramínea) e os processos pelos quais passou

(como Kraft, organosolv e sulfito). A tabela foi convertida em tabela dinâmica para facilitar a filtração dos

dados e sua análise. Por fim, foram feitos gráficos no Excel para análise visual das tendências das propriedades

das frações da lignina. Em geral, os estudos presentes na literatura apresentam dados experimentais e pontuais,

mas, com o presente estudo, foi possível obter uma visão mais ampla, verificando a validade da generalização

do comportamento de suas propriedades.

3 Resultados

3.1 Massa molar

Abaixo, foram graficados os dados de massa molar, tanto numérica quanto ponderada, para as frações

solúveis obtidas de hardwood, softwood e gramínea em função do rendimento de solubilização.

Figura 1 – Massas molares médias numérica e ponderada das frações solúveis em função do ren-
dimento

(a) Hardwood (b) Softwood

(c) Gramínea
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Comparando as massas molares médias numérica e ponderada, ambas aumentam conforme aumenta o

rendimento para os três tipos de madeira, sendo que, em geral, a ponderada é superior à numérica. Isso de-

monstra que inicialmente são solubilizadas frações da lignina com cadeias menores e, portanto, menores massas

molares. Conforme aumenta o parâmetro de solubilidade do solvente, como visto na seção ??, aumenta o rendi-

mento de solubilização e, com isso, aumenta a massa molar da fração solúvel obtida. Esse comportamento foi

previsto por Duval et al. (2016), que, no entanto, observou um aumento exponencial de Mw com o rendimento,

que não é visualizado nos perfis 1a, 1b e 1c, que ao menos apresentam uma maior inclinação das retas de Mw

em comparação com as de Mn.

3.2 Razão S/G

Abaixo, foram graficados os dados de razão S/G, ou seja, quantidade de grupos siringil pela de guaiacil,

em função do parâmetro de solubilidade polar do solvente. Nota-se que essa análise foi realizada somente para

frações solúveis e insolúveis advindas de hardwoods e que a maioria dos dados são provenientes de um mesmo

artigo (RIBEIRO et al., 2020).

Figura 2 – Razão S/G das frações solúveis e insolúveis de lignina de hardwood em função do parâ-
metro de Hansen

(a) Frações solúveis (b) Frações insolúveis

Nota-se que, como previsto por Boeriu et al. (2014), há uma queda da fração S/G com o aumento da

solubilidade polar do solvente. Essa queda é bem mais visível para as frações solúveis, já para as insolúveis

esse efeito é praticamente imperceptível e a razão S/G não se altera significativamente com o parâmetro δP do

solvente. Ainda, foram divididas as razões S/G das frações pelas das respectivas ligninas que as originaram,

com isso notou-se que 80% dessa nova razão foi igual ou muito próximo a 1, o que demonstra que essa razão não

é fortemente alterada com o processo de fracionamento com solventes e é esperado que as frações apresentem

características similares às de sua lignina mãe.

4 Conclusão

A partir da análise dos dados obtidos através do levantamento bibliográfico, incluindo além do mostrado

aqui o observado nas tendências do rendimento, da massa molar média ponderada relativa da fração em relação

a da lignina mãe e da temperatura de transição vítrea, concluiu-se:

• Rendimento de solubilização aumenta com δP para os três tipos de madeira;

• Mw(f)/Mw(u) aumenta com δP para os três tipos de madeira;
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• Mn e Mw das frações solúveis aumentam com rendimento para os três tipos de madeira, sendo que, em

geral, Mw é maior que Mn;

• Razão S/G diminui com δP para frações solúveis provenientes de hardwoods;

• Tg das frações solúveis de softwoods aumenta com o aumento de Mw.

Percebe-se também que artigos diferentes obtêm conclusões diferentes com base em seus dados expe-

rimentais, reforçando a necessidade de estudos como este que analisam dados com uma base mais ampla,

obtendo-se uma visão mais macro e que provavelmente representa melhor a realidade. Espera-se que essas aná-

lises contribuam para a aplicação da lignina em diversos processos industriais. Para aprofundar o estudo aqui

apresentado, sugere-se a ampliação do conjunto de artigos consultados e das análises realizadas, englobando

outras propriedades das frações e analisando a interferência de outros fatores além dos solventes utilizados nos

processos, como diluição da amostra e especificidades dos procedimentos em geral.
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