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INTRODUÇÃO:

A biomassa lignocelulósica é um material orgânico proveniente de vegetais, como por exemplo árvores, algas e

culturas. Atualmente, é considerada como o tipo de biomassa mais abundante no planeta, sendo utilizada como fonte de

energia renovável, servindo de matéria-prima para produção de biocombustíveis (ZHOU et al., 2011). A biomassa

lignocelulósica é composta por macromoléculas que estão completamente compactados por camadas distintas de

celulose (30-50 %), hemicelulose (20-35 %) e lignina (15-30 %) (DODDS; GROSS, 2007).

Cada um desses constituintes que compõe a biomassa lignocelulósica possui uma aplicação em um

determinado setor da indústria química. Porém, para que sejam aplicados, geralmente eles devem ser isolados dos

outros componentes. Por exemplo, a celulose é amplamente utilizada nas indústrias têxtil e papeleira, a hemicelulose

por sua vez pode ser utilizada tanto na produção de energia (etanol), como também na síntese de polímeros, já no caso

da lignina muitas pesquisas têm focado na sua conversão em químicos finos devido a presença de grupos aromáticos

em sua composição. (CHANDEL et al., 2018; WYMAN, 1996). Tal característica a faz uma alternativa interessante

para produtos que hoje são derivados do petróleo (MORAIS; DA COSTA LOPES; BOGEL-ŁUKASIK, 2015). Todos

esses componentes presentes na estrutura da biomassa lignocelulósica estão fortemente interligados e, como

consequência, a quebra dessa estrutura é muito difícil de ser executada. Dessa maneira, é importante que seja feito um

pré-tratamento da biomassa, com intuito de quebrar essa estrutura e separar, de maneira seletiva, as frações de lignina,

hemicelulose e celulose, para que os mesmos possam ser utilizados de sua maneira integral nos diversos setores

industriais (LOURENÇO; PEREIRA, 2017; MIAO et al., 2017; TUNC; VAN HEININGEN, 2008).

Atualmente, nas indústrias de papel e celulose, a quebra da biomassa lignocelulósica e sua deslignificação

ocorre pelo processo chamado “Kraft”. Apesar desse processo ter dominado o cenário industrial, a crescente

preocupação ambiental tem levado a busca por processos mais sustentáveis, ou seja, com o uso de produtos químicos e
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solventes menos agressivos (ALVAREZ-VASCO et al., 2016; KUMAR; PARIKH; PRAVAKAR, 2016). Por este

motivo, muitos estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo de encontrar alternativas ao processo Kraft. Uma

alternativa para a substituição desse processo é o uso de Solventes Eutéticos Profundos (DESs, do inglês Deep Eutectic

Solvents) na etapa de deslignificação. Os DESs são formados por uma combinação de doadores (HBD, do inglês

Hydrogen Bond Donator) e receptores de hidrogênio (HBA, do inglês Hydrogen Bond Acceptor), ou seja, são bases e

ácidos de Lewis (LYNAM; KUMAR; WONG, 2017). Quando combinados, o HBA e o HBD formam um composto que

apresenta o ponto eutético muito abaixo do que seria esperado para o ponto eutético convencional, sendo por isso,

chamados de Solventes Eutéticos Profundos (MARTINS; PINHO; COUTINHO, 2019). Dentre os HBDs mais

aplicados na produção de DES podemos citar os álcoois, e ácidos carboxílicos, já para os HBAs geralmente são

utilizados sais de amônio quaternário (cloreto de colina). Aplicando os DESs na biomassa, a lignina e a hemicelulose

podem ser rompidas e removidas da matriz, enquanto a celulose permanece inalterada devido às fortes ligações de

hidrogênio formadas pelos doadores e receptores de elétrons.

METODOLOGIA:

A partir de uma vasta revisão na literatura, foram escolhidos e preparados três DESs que foram apontados pela

literatura como sendo os mais promissores para realizar a deslignificação. Esses DES são formados por cloreto de

colina: ácido cítrico (1:1), cloreto de colina: ácido propiônico (1:1) e cloreto de colina: ácido lático (1:9). Na primeira

etapa deste projeto foi estabelecido as seguintes condições de deslignificação: razão sólido- líquido (S/L) 1/6, tempo de

14h e temperatura de 90ºC. Estas condições foram definidas e usadas para os 3 DESs selecionados. A fim de explorar

como essas condições influenciam no rendimento de lignina extraída do cavaco, na segunda etapa deste projeto foi

realizada a deslignificação variando-se a temperatura, o tempo, e razão S/L para o DES com o maior rendimento. Como

será reportado mais a diante, o DES que se apresentou mais promissor foi o formado por cloreto de colina: ácido

cítrico.

Preparação dos DESs

Os DESs foram produzidos utilizando a metodologia de aquecimento brando combinado com agitação proposta

por ABBOTT et al., (2003). Os reagentes foram pesados em quantidades determinadas para cada componente,

conforme a fração molar desejada em um frasco de vidro com tampa. Esse sistema foi colocado em um banho de

glicerina com agitação horizontal mecânica a 60 °C por cerca de 120 min (Ethik Technology Bath, 304 – TPA) ou até a

formação de um líquido límpido e homogêneo.
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Figura 1- DESs produzido

Por se tratar de misturas higroscópicas, os DESs produzidos foram armazenados à temperatura ambiente em

um dessecador para evitar a absorção de água do ambiente. Antes de todos os experimentos, o teor de água presente nos

DESs foi medido em um Karl Fischer (Metrohm 831 Karl Fischer), e posteriormente padronizado em 5% para efeitos

comparativos entre os DESs.

Deslignificação da biomassa de eucalipto utilizando os DESs

Os ensaios de pré-tratamento foram feitos em triplicata na razão S/L de 1:6, a uma temperatura de 90ºC e por

14h. As amostras de cavaco de tamanho 2,54 cm x 2,54 cm previamente pesadas foram introduzidas na solução que

continha o DES. O frasco manteve-se fechado com sistema de vedação e toda amostra foi introduzida em banho de

glicerina com agitação mecânica horizontal (Ethik Technology Bath, 304 – TPA).

Figura 2- Figura (a) DES no frasco com cavaco antes da deslignificação. Figura (b) DESs após a deslignificação.

Após o tempo pré-fixado, a fase sólida foi separada da fase líquida por filtração à vácuo, seguida de lavagem

da biomassa com solução de água para a completa remoção do DESs que possa estar impregnado na biomassa. A

biomassa resultante foi mantida em estufa a 105 °C por 24 horas, sendo posteriormente pesada a fim de se determinar a

quantidade de lignina remanescente na biomassa (lignina insolúvel). A fração de lignina extraída pelo DESs foi

determinada por espectroscopia UV-Vis no comprimento de onda de 205 nm, usando de curvas de calibração
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previamente construídas (lignina dissolvida). Por meio do balanço de massa (conhecimento do peso mássico da

biomassa antes e depois do pré-tratamento, da fração de lignina na biomassa inicial, da % lignina na solução de DES, e

da % de lignina que permaneceu na biomassa), foi possível saber quanto de lignina, em massa, foi removida pelo DES

(Eq. 1).

(1)𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 = % 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−% 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
% 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑥100

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O resultado da deslignificação da biomassa do cavaco de madeira de eucalipto está apresentado na Tabela 1. De

acordo com os resultados obtidos é possível concluir que o DESs que alcançou um maior rendimento de lignina

extraída foi o DES formado por cloreto de colina:ácido cítrico, com 2,68% de lignina solúvel e 23,01% de lignina

insolúvel remanescente no cavaco. O teor de lignina remanescente no cavaco sólido implicou em um rendimento total

de 11,66% de lignina extraída para as condições de tratamento usadas.

DESs % lignina 
solúvel

% lignina 
insolúvel

% lignina 
total

Rendimento 
de deslignificação

Sem tratamento 3,59 25,49 29,08 -

Cloreto de colina: ácido cítrico 2,68 23,01 25,69 11,66

Cloreto de colina: ácido propiônico 2,94 23,73 26,67 8,29

Cloreto de colina: ácido lático 3,08 24,97 28,05 3,54

Tabela 1 – Valores de lignina solúvel, insolúvel e total remanescentes no cavaco de madeira após a etapa de
deslignificação com os DESs nas condições: razão S/L 1:6, tempo 14h, temperatura 90ºC.

O DES com maior rendimento foi avaliado posteriormente em uma etapa de otimização variando-se a razão

sólido-líquido (S/L), tempo e temperatura. Desse modo, a Tabela 2 mostra os resultados obtidos para o streaming

cloreto de colina com o ácido cítrico.

Condições de tratamento (razão
S/L, temperatura, tempo) 

% lignina 
solúvel

% lignina 
insolúvel

% lignina 
total

Rendimento 
de deslignificação

razão S/L 1:2
60ºC, 4h 1,60 26,87 28,47 2,10

razão S/L 1:4
75ºC, 9h 2,90 24,68 27,58 5,16

razão S/L 1:8
105ºC, 19h 2,60 23,42 26,02 10,52

Tabela 2 – Valores de lignina solúvel, insolúvel e total remanescentes no cavaco de madeira após a etapa de

deslignificação com o DES de ácido cítrico com cloreto de colina.

A partir dos resultados obtidos conclui-se que a maior extração de lignina se deu na condição em que a razão

S/L, temperatura e tempo são maiores, ou seja, na razão S/L 1:8, temperatura de 105ºC por 19h, o que resultou em

10,52% de rendimento. Esse resultado mostra a importância de conhecer as faixas em que as condições implicará em
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maior ou menor rendimento, a fim de otimizar o processo de deslignificação. No caso em que o tempo foi reduzido (4h,

por exemplo) apesar de ser mais favorável energeticamente, não resultou em quantidades apreciáveis de extração. Em

contrapartida, para tempos maiores (19h), comparando-se com a condição padronizada na primeira etapa (14h), houve

uma pequena diferença na quantidade de lignina extraída, logo, nota-se que um tempo de 14h é o suficiente para se

obter quantidades consideráveis de rendimento e ainda sim, ser favorável energeticamente.

CONCLUSÕES:

De acordo com os resultados obtidos é possível concluir que os DESs são solventes promissores para a

deslignificação do cavaco de eucalipto e pode vir a ser uma alternativa mais sustentável para as indústrias de papel e

celulose. Além disso, é de extrema importância conhecer o tipo de DESs que será utilizado no processo, pois, a escolha

do DES implicará no rendimento final de lignina extraída. Ademais, nesse trabalho foi necessário conhecer a faixa de

temperatura, razão S/L e tempos adequados para realizar a deslignificação, pois esses parâmetros alteraram

significativamente o rendimento de extração, dentre os três, a temperatura foi o parâmetro que teve maior influência

pelo fato do calor enfraquecer as ligações presentes na rede da biomassa lignocelulósica, isto porque à medida que

aumento da temperatura ocorre, a quebra das ligações são favorecidas, acarretando em um maior rendimento de

extração. É válido ressaltar também que as condições de pré-tratamento neste estudo foram avaliadas para o cavaco de

eucalipto com um tamanho específico, e logo, ao alterar o tipo de biomassa essas condições tendem a ser modificadas.
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