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RESUMO 

 

O presente trabalho investigou os principais métodos de separação dos componentes da 

biomassa lignocelulósica, com ênfase na obtenção da lignina e sua aplicação. O trabalho foi  

desenvolvido baseado no conceito da Biorrefinaria que propõe o uso integral de matéria-

prima renóvavel e/ou o aproveitamento de resíduos agrícolas lignocelulósicos através da 

conversão bioquímica ou biotecnológica na obtenção de produtos de alto valor agregado com 

o mínimo de impacto ambiental. A partir dessa premissa, foi realizada uma revisão 

bibliográfica em artigos de revistas indexadas e teses a fim de reunir material suficiente para 

análise crítica dos métodos usuais e alternativos encontrados na literatura. Ao pesquisar 

métodos que agregam valor à lignina, foi verificado que com a tecnologia encontrada hoje, o 

custo necessário para ter um grau de competitividade ainda é muito alto, inviabilizando 

grande parte dos processos. No entanto, a lignina isolada pode ser empregada como matéria 

prima na produção de inúmeros tipos de biocompósitos e polímeros e outros produtos como 

os fenóis, benzeno, dispersantes, vanilina, agentes emulsificantes, antioxidantes, pesticidas, 

fertilizantes, carvão vegetal, aditivos para concreto, entre outros. Como é necessário um nível 

industrial de produção, pois o consumo de biomassa só tende a aumentar ao longo dos anos, é 

necessário que novos métodos ou tecnologias sejam criados a fim de viabilizar o uso extenso 

da biomassa lignocelulósica. 
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ABSTRACT 

 

 

This study investigated the main methods of separation of components of lignocellulosic 

biomass, with an emphasis on obtaining lignin and its application. The work was developed 

based on the concept of Biorefinery proposing full use of renewable raw materials and / or the 

use of lignocellulosic agricultural residues by biochemical or biotechnological conversion in 

obtaining high value added products with minimal environmental impact. From this premise, 

a literature review was performed in refereed journal articles and theses in order to gather 

enough material for critical analysis of usual and alternative methods in the literature. When 

researching methods that add value to lignin, it was found that with the technology found 

today, the cost required to have a degree of competitiveness is still too high, preventing much 

of the process. However, the isolated lignin can be used as raw material in the production of 

numerous types of biocomposites and polymers and other products such as phenols, benzene, 

dispersants, vanillin, emulsifying agents, antioxidants, pesticides, fertilizers, charcoal, 

concrete additives, among others. As an industrial production level is necessary, because the 

consumption of biomass will only grow over the years, it is necessary that new methods or 

technologies to be created in order to facilitate the extensive use of lignocellulosic biomass. 

 

KEYWORDS: Lignocellulosic biomass. Separation methods. Lignin. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Em substituição aos combustíveis fósseis, a biomassa tem se destacado por ser um 

material lignocelulósico que agrega uma diversidade de outros produtos junto a sua utilização 

e também devido à necessidade de uma fonte de combustíveis renovável. Desde a primeira 

crise do petróleo na década de 70, houve uma necessidade cada vez maior de obter 

combustíveis de uma fonte que não fosse o petróleo. O termo “Biorrefinaria” foi estabelecido 

nos anos de 1990 quando se despertou para o aumento da utilização de recursos renováveis 

para obtenção de produtos não alimentares, com proposta de produzir combustíveis, produtos 

químicos solventes, polímeros e energia baseada na biomassa. O conceito de biorrefinaria é 

similar ao de uma refinaria de petróleo, exceto que a matéria-prima é a biomassa e seus 

componentes são provenientes de recursos renováveis. As biorrefinarias estão sendo 

implementadas no mundo a fim de atribuir valor agregado à biomassa e seus produtos de 

modo que possam competir com os produtos oriundos do petróleo.  

O objetivo principal da biorrefinaria é utilizar matérias-prima renováveis para produção 

de energia, uma variedade de combustíveis e produtos químicos. Vários bioprodutos já se 

encontram no mercado, incluindo combustível, etanol industrial, adoçantes (frutose, xaropes e 

sorbitol), ácidos orgânicos (ácido cítrico e lático), lisina, 

enzimas, polímeros (gomas xantana), produtos alimentares e alimentos para animais, e outros 

produtos químicos com vendas anuais de bilhões de dólares. Bioquímicos produzidos a partir 

de biorrefinarias encontram utilidade em diversos produtos tais como adesivos, resinas, 

revestimentos de papel e aditivos, agentes de acabamento têxtil, embalagens de espuma 

 materiais, solventes, cosméticos, produtos de higiene pessoal, tintas, plásticos, 

alimentos, ração animal, e produtos farmacêuticos (KAMM; GRUBER; KAMM, 2006).   

No entanto para obter diferentes combustíveis e/ou produtos a partir da biomassa, 

primeiramente é necessário a separação de seus principais componentes (hemicelulose, 

celulose e lignina). O principal componente estudado neste trabalho é a lignina e as principais 

dificuldades de sua utilização residem principalmente em apresentar uma estrutura não 

uniforme e grande quantidade de impurezas.  

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os processos de separação, uso e 

aplicação da lignina proveniente da biomassa lignocelulósica. O presente trabalho apresenta 

diferentes métodos para o uso e aplicação da lignina. Foram investigadas as variações desses 

métodos comparando as possibilidades de cada aplicação. O objetivo principal é agregar valor 

à lignina. A metodologia utilizada foi a busca de métodos de separação e tratamento da 
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lignina na literatura e estabelecer uma análise comparativa dos processos através de artigos e 

dissertações publicados recentemente. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Nesta revisão bibliográfica será dado um enfoque nos principais temas relacionados 

com o trabalho desenvolvido, iniciando-se com o conceito de biomassa e seguido das etapas 

do processo de separação, uso e aplicação de lignina.  

 
 
2.1. BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 

 
 

Uma vasta fonte de carbono de bioprodutos está contida em material vegetal, a mais 

abundante fonte de biomassa na Terra. Os principais componentes de biomassa são de 

celulose (30-50%), hemicelulose (20-30%), e lignina (20-30%); 

com amido, proteínas e óleos como componentes menores. A composição exata de 

cada biomassa varia dependendo da planta e do resíduo recolhido. A composição, por sua vez, 

determina a facilidade com que a biomassa pode ser convertida em produtos úteis e / ou 

intermediários e afeta a funcionalidade do produto final. Desse modo, a variação na 

composição de uma determinada biomassa requer algumas adaptações 

no método de conversão (KAMM;GRUBER;KAMM,2006). 

O uso da biomassa para energia cresce em importância como uma das vias de mitigação 

de problemas relacionados ao uso de combustíveis fósseis como a sua escassez e sua alta taxa 

de poluição. Existem diferentes rotas para converter a energia da biomassa em fluxo de 

energia final desejado, quer seja na forma de calor, combustível ou energia elétrica 

(SEABRA, 2008). 

Assim, abrem-se oportunidades para o desenvolvimento de uma indústria baseada em 

matérias primas renováveis. Além dos biocombustíveis já conhecidos, um fluxo de inovações 

em desenvolvimento pode estar lançando as bases de uma indústria integrada de exploração 

da biomassa (COUTINHO & BONTEMPO, 2010). 

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

no aproveitamento integral das biomassas pelo fato de apresentar grande potencial de cultivo 

de matérias primas renováveis, dispondo de vantagens comparativas e competitivas tais como: 

(i) culturas agrícolas de grande extensão; (ii) maior biodiversidade do planeta; (iii) intensa 

radiação solar; (iv) água em abundância; (v) diversidade de clima; e (vi) pioneirismo na 

produção de biocombustível etanol (CGEE, 2010). O país reúne ainda, condições para ser o 



15 
 

principal receptor de recursos de investimentos oriundos do mercado de carbono no segmento 

de produção e uso de bioenergia. 

Os componentes da biomassa precisam ser separados antes da sua transformação em 

produtos químicos. Primeiramente, devem ser separados os frutos, as sementes, as folhagens e 

a casca, e depois extraídos os óleos essenciais, vegetais e os carboidratos não estruturais. 

Após esta separação temos o lenho propriamente dito que contém 20 a 25% de hemiceluloses, 

25 a 30% de lignina e 45 a 55% de celulose (SCHUCHARDT, 2001). A forma de separação 

mais utilizada industrialmente é a polpação química, através da qual se obtém a celulose para 

obtenção de polpa para papel e a lignina na forma solúvel, usada para gerar energia. Uma 

parte das hemiceluloses é incorporada na polpa, outra parte é perdida. Na separação é 

necessária uma etapa de pré-tratamento, que pode ser feita através de processos químicos, 

físicos ou biológicos. Os mais adequados são uma pré-hidrólise ou a explosão a vapor, com 

despolimerização e dissolução quase completa das hemiceluloses. Do material restante, pode 

ser separado ou a celulose, pela dissolução da lignina com álcali, ou a lignina pela hidrólise da 

celulose com ácidos fortes ou ácidos diluídos a temperaturas elevadas. A figura 1 apresenta 

um esquema simplificado da separação dos principais componentes da biomassa.   

 
Figura 1- Esquema de separação dos principais componentes da biomassa. 
 

 
Fonte: Adaptado de Gonçalves A. R., “A indústria petroquímica no próximo século: como substituir o 

petróleo como matéria-prima?”, (2000). 
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A primeira separação mostrada na Figura 1 pode ser realizada através de diversos 

métodos, porém as mais utilizadas nas indústrias são hidrólise ácida e hidrólise alcalina, onde 

uma base é utilizada para fazer a separação. Também a segunda separação pode ser feita de 

diversos modos, mostrados ao longo deste trabalho, como por exemplo, a polpação Kraft, 

Soda, com sulfito e com solventes orgânicos. 

A celulose é muito utilizada na produção de polpas celulósicas e na obtenção de fibras 

naturais como algodão, rayon e Tencel. Para sua transformação em insumos químicos é feita  

uma hidrólise ácida. A glicose obtida dessa hidrólise pode ser fermentada para etanol, que 

então fornece etileno, buteno, propileno, butadieno e ácido acrílico. As hemiceluloses são 

tratadas com uma pré-hidrólise em condições suaves, onde são obtidos açúcares 

(principalmente pentoses) que podem ser fermentadas, obtendo-se etanol. Se as hemiceluloses 

forem separadas por explosão a vapor (tratamento com vapor superaquecido e 

despressurização rápida), obtém-se furfural como produto principal, que forma resinas com 

fenol ou uréia, ou pode ser hidrolisado para ácido maleico. As ligninas são mais hidrofóbicas 

e podem ser transformadas em óleos com características semelhantes ao petróleo através da 

hidrogenólise. Processos pirolíticos, que fornecem fenol e ácido acético como produtos 

principais, são provavelmente mais interessantes para a indústria química. (Gonçalves et al., 

2000).  

A Figura 2 mostra os principais produtos obtidos através do processamento da lignina.  

 
Figura 2 - Componentes extraídos da lignina 

 

 
Fonte: Gonçalves A. R., A indústria petroquímica no próximo século: como substituir o petróleo como 

matéria-prima?, (2000). 
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Sacarose e amido são carboidratos não estruturais utilizados principalmente na 

alimentação. Por outro lado, suas sobras podem ser uma importante fonte para a obtenção de 

açúcares e polímeros biodegradáveis (Rowel; Schultz; Naragan, 1992). 

 

As sementes são a principal fonte de óleos vegetais, que já tem uma ampla aplicação 

industrial. Eles podem ser transformados em álcoois graxos, que são utilizados como 

surfactantes e emulsificantes, ésteres graxos, que são utilizados como lubrificantes, 

estabilizantes, na produção de PVC, bem como em aplicações semelhantes as dos álcoois 

graxos (Hill; Rybinski; Stoll, 1997). 

 
 
2.2. LIGNINA 

 
 

A lignina é um dos principais componentes dos tecidos de gimnospermas (madeiras 

macias) e angiospermas (madeiras duras). As gramíneas (palmeiras, bambu e cana de açúcar), 

embora apresentem um significativo teor de lignina, não são classificadas como madeira. 

Sabe-se que a lignina tem um importante papel no transporte de água, nutrientes e 

metabólitos, sendo responsável pela resistência mecânica dos vegetais, além de proteger os 

tecidos lignificados contra ataques de microrganismos. Vegetais primitivos como fungos, 

algas e liquens não são lignificados (Sarkanen, 1971; Fengel 1983). 

A lignina é um complexo altamente amorfo e heterogêneo de compostos fenólicos 

substituídos, frequentemente compreendendo componentes siringil, guaiacil, e p-hidroxifenol. 

Liga-se a hemicelulose e celulose. A lignina é altamente resistente à hidrólise enzimática, 

química e microbiana devido à sua extensa ligações cruzadas. Pode, no entanto, ser pirolisada 

para formar óleo para combustível e resinas (KAMM;GRUBER;KAMM,2006). 

Winnacker e Weingaertner (1961) definiram a lignina como um polímero ramificado 

constituído principalmente de unidades de fenil-propano, ocorrendo em um estado amorfo 

misturado com a hemicelulose em uma camada que circunda a celulose.  

Podemos simplificar que a biomassa lignocelulósica é um material que consiste 

principalmente de celulose e hemicelulose unidas pela lignina na parede celular de plantas.  

A lignina, que consiste de 10-25% da biomassa lignocelulósica, é o segundo polímero 

natural mais abundante. Ela é insolúvel em água e são estáveis na natureza e agem como a 

“cola” que liga a celulose e a hemicelulose. Sua estrutura é tridimensional e é constituída de 

três grupos fenol que incluem: p-hidroxifenila (H), guaiacila (G) e siringila (S) (Fengel, 



18 
 

1983). A Figura 3 apresenta os principais grupos fenóis encontrados nas estruturas de 

diferentes ligninas. 

 
Figura 3: Grupos fenóis encontrados nas estruturas de diferentes ligninas. 

 
Fonte: Ciência Rural, Santa Maria, v.31, n.5, p.917-928, 2001 
 
 

Lignina é um polímero derivado de unidades fenilpropanóides denominadas C6C3, ou 

simplesmente, unidades C9, repetidas de forma irregular, que têm sua origem na 

polimerização desidrogenativa do álcool coniferílico. Lapierre (1993) classificou a lignina em 

core e não core, com base em sua susceptibilidade relativa à hidrólise. 

 Lignina não core: consiste de compostos fenólicos de baixo peso molecular, liberados 

da parede celular por hidrólise, que é representada por ácidos p-hidroxicinâmico éster-ligados. 

 Lignina core: consiste de polímeros fenilpropanóides da parede celular, altamente 

condensados e muito resistentes à degradação. Eles são compostos de unidades p-

hidroxifenila, guaiacila e siringila, em proporções diferentes, de acordo com sua origem. 

 
 

2.3. BIORREFINARIA DE MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS 
 

  
 De acordo com Fernando et al. (2006) o conceito de produzir produtos a partir de 

commodities agrícolas, como a biomassa, não é novo; no entanto, utilizar a biomassa como 

insumo na produção de vários produtos de maneira similar a uma refinaria de petróleo, onde 

combustíveis fósseis, são usados como input, é relativamente novo. Seu principal objetivo é 

transformar os materiais biológicos em produtos utilizáveis nas indústrias de transformação 

usando uma combinação de tecnologias e processos biotecnológicos. 

 Os princípios básicos da refinaria de petróleo tradicional e a biorrefinaria são 

representados esquematicamente na Figura 4. Uma refinaria de petróleo fornece 

principalmente combustíveis para transporte e energia, e somente uma fração relativamente 
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pequena é usada na indústria química. Em uma biorrefinaria, uma quantidade relativamente 

maior é usada para a química e a utilização de matérias. De acordo com  

Os bioprodutos industriais só podem competir com aqueles oriundos da petroquímica 

quando os recursos de biomassa são processados através de sistemas de forma otimizada nos 

sistemas das biorrefinarias, onde novas cadeias de valor são desenvolvidas e implementadas 

(KAMM;GRUBER;KAMM,2006). 

A Figura 4 mostra um esquema básico de uma refinaria de petróleo e uma biorrefinaria. 

 

Figura 4 - Esquema básico de uma refinaria de petróleo e uma biorrefinaria. 

 
 Fonte: (KAMM;GRUBER;KAMM,2006). 
 

 A biorrefinaria a partir de materiais lignocelulósicos usa um mix de fontes de biomassa 

para a produção de uma serie de produtos por meio de uma combinação de tecnologias. Tal 

biorrefinaria consiste de três frações químicas básicas: (a) hemicelulóse; (b) celulose; e (c) 

lignina (Fernando et al, 2006). A Figura 5 apresenta os produtos que podem ser obtidos a 

partir destas frações químicas. 
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Figura 5 - Produtos obtidos a partir da hemicelulose, celulose e lignina em uma biorrefinaria. 

 
Fonte: (KAMM;GRUBER;KAMM,2006). 
 
 
 Segundo Pereira Júnior et al (2008), a utilização de biomassa lignocelulósica dentro do 

contexto da biorrefinaria é fundamentada em duas plataformas distintas, conforme o conceito 

de Biorrefinarias de duas Plataformas ilustrado na Figura 6, que visam fornecer “blocos de 

construção” para obter uma variedade de produtos.  A plataforma termoquímica é baseada 

em processos de conversão termoquímica pela reação de matéria-prima em altas temperaturas 

com uma quantidade de oxigênio controlada (gaseificação) para produzir gás de síntese (CO + 

H2) ou na ausência de oxigênio (pirólise) para produzir bio-óleo, que depois de um processo 

de hidrodeoxigenação produz uma mistura líquida de hidrocarbonetos similar àqueles 

presentes no petróleo. A plataforma de açúcar, também conhecida como sucroquímica, objeto 

de estudo do artigo, é baseada em processos de conversão química e bioquímica de açúcares 

extraídos da biomassa mediante uma separação de seus componentes principais. Para isto, o 

pré-tratamento é essencial, visando a desorganização do complexo lignocelulósico e como 
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consequência aumento da acessibilidade das enzimas às moléculas de celulose (Pereira Jr. et 

al., 2008). 

 

Figura 6 - Conceito de biorrefinaria de duas plataformas 

 
 Fonte: (KAMM;GRUBER;KAMM,2006). 

 
 
 O pré-tratamento, que consiste em submeter o material lignocelulósico a uma série de 

operações, visa promover a quebra das ligações que unem as macroestruturas. Tais operações 

são responsáveis pela adequação da matéria prima, como, por exemplo, o bagaço da cana-de-

açúcar, às condições de transformação por parte dos micro-organismos. Estas podem ser 

classificadas como físicas, físico-químicas, químicas e biológicas, conforme o agente que atua 

na alteração estrutural (SCHLITTLER, 2006). 

 A decisão de usar um ou outro processo de hidrólise depende também do tipo de 

material lignocelulósico empregado. Na hidrólise da hemicelulose (que ocorre em condições 

mais brandas do que no caso da celulose), a estratégia tem sido a utilização de ácido sulfúrico 

diluído. No caso da celulose, como a hidrólise química requer condições de alta severidade 

(elevadas temperaturas, grandes tempos de exposição e altas concentrações de ácido), pela 

maior resistência ao ataque hidrolítico, o uso da hidrólise enzimática seria mais indicado (pela 

ausência de condições severas); tal estratégia tecnológica difere da concepção de processos 

antigos em que se buscava a hidrólise química conjunta da celulose e da hemicelulose, pois 

são polissacarídeos com diferentes suscetibilidades ao ataque hidrolítico (Pereira Jr. 2006). 
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 A hidrólise total da celulose gera apenas glicose, que pode ser convertida a uma série de 

substâncias químicas e bioquímicas. Esta nova plataforma tecnológica pode revolucionar 

segmentos indústriais como no caso do Brasil, que gera uma grande quantidade de resíduos 

como o bagaço da cana-de-açúcar; no entanto, a utilização efetiva dos materiais 

lignocelulósicos em processos microbiológicos esbarra em dois obstáculos principais: a 

estrutura cristalina da celulose, altamente resistente à hidrólise e a associação lignina-celulose, 

que forma uma barreira física que impede o acesso enzimático ou microbiológico ao substrato 

(CGEE, 2010). Adicionalmente, a hidrólise acida da celulose apresenta o inconveniente de 

requerer o emprego de elevadas temperatura e pressão, levando à destruição de parte dos 

carboidratos e à obtenção de produtos de degradação tóxicos aos microrganismos. A 

sacarificação enzimática, por sua vez, requer o emprego de pré-tratamentos físicos (moagem, 

aquecimento, irradiação) ou químicos (ácido sulfúrico, ácido fosfórico, álcalis), para atingir 

rendimentos viáveis. 
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3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO  

 
  

Diante do objetivo de avaliar os processos de separação, uso e aplicação da lignina a 

partir da biomassa lignocelulósica. O desenvolvimento deste trabalho foi ordenado em três 

etapas: Aquisição de informações, através de artigos e teses publicados recentemente; 

Tratamento das Informações, construção de tabelas comparativas baseadas nas informações 

obtidas e finalmente a Análise Crítica dos Dados.  

 
 

3.1. AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES  

 
 

Existem diferentes tipos de preparação de ligninas. Nenhum deles permite obtê-las em sua 

forma nativa, encontrada no vegetal, pois há interferências entre o procedimento de 

isolamento químico e a estrutura das ligninas in situ (protoligninas) (Piló-Veloso, 1993). 

Basicamente, são três os procedimentos de extração da lignina: 

a) Como resíduo: uma hidrólise ácida remove os polissacarídeos, removendo a lignina 

como resíduo – metodologia de Klason;  

b) Como derivado: submete-se o vegetal a reagentes, para que se obtenham produtos 

solúveis separáveis; e  

c) Como extrativo: o vegetal finamente moído é submetido à extração com solventes 

orgânicos. 

Mousavioun e Doherty (2009) alertam que além da fonte da lignina, a capacidade do 

solvente de diluir lignina ou celulose, ou ambas, as propriedades do solvente para inibir as 

ligações C-C, o pH da solução e o método de extração influenciam a composição química e 

grupos funcionais da lignina. Isso justifica o porquê nunca é possível recuperar uma lignina 

como a encontrada in situ. Segundo esses pesquisadores, os variados processos de 

fracionamento separaram a lignina em massas molares distintas, havendo diferenças nos 

respectivos ácidos carboxílicos e no conteúdo de grupos hidroxila, fenólicos e metoxila. Por 

consequência, as propriedades dos materiais produzidos a partir da lignina são dependentes 

dessas propriedades estruturais. 

Os derivados de lignina são obtidos por tratamento químico do bagaço, utilizando-se 

certos reagentes, de modo que o material contendo a estrutura complexa pode ser liberado 

com os produtos.  
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No processo gerador desse tipo de lignina, os hidrogênios das hidroxilas alifáticas e 

fenólicas são afastados do oxigênio pelos íons hidroxilas da base, gerando o nucleófilo (O-). 

Com esse enfraquecimento das ligações de hidrogênio intra e intermoleculares, há maior 

separação dos agregados macromoleculares da estrutura, que fica intumescida. Os íons de 

sódio (Na+) são então incorporados às macromoléculas de lignina, formando o que se 

determina de álcali de lignina (hidroxilatos) (SOUZA, 2006). 

A Tabela 1 resume os principais tipos de extrações encontrados na literatura. 

 
Tabela 1- Lignina e principais métodos de separação. 

Tratamento Tipos de lignina Observações 
Extração sem reação (por 
dissolução) 

Lignina nativa ou de Brauns Etanol 
Lignina de madeira moída Moagem e dioxano-água (9:1) 

Digestão enzimática Lignina obtida 
enzimaticamente 

Fungos 
Glicosidade 

Extração com reação (como 
derivado) 

Lignina Organoslov Solvente orgânico / 
catalisador 

Lignina acetossolve Ácido acético/ catalisador 
Lignina dioxano Dioxano / HCl 
Lignina de ácido tioglicolico HSCH2CO2H 
Lignina fenólica Fenol/ HCl 
Lignina por solventes 
supercríticos 

Condições supercríticas  

Lignina aquasolve Água quente / enzimas  
Hidrogenação (como 
derivado) 

Lignina de hidrogenólise H2 

Reação com reagentes 
inorgânicos (derivação) 

Lignina sulfitica SO3/HSO3 
Álcali de lignina NaOH 
Tiolignina Na2S/NaHS 
Lignina Kraft NaOH/Na2S 

Hidrólise de polissacarídeos  Lignina Klanson H2SO4 
Lignina Runkel H3SO4/HBr 
Lignina de Willstätter HCl 
Lignina Flourídrica HF 
Lignina trifluoracética  CF3CO2H 
Lignina Cuoxan NaOH/H2SO4/Cu(NH3)4(OH)2 

Oxidação de polissacarídeos Lignina Purves Na3H2IO6 
Extração por vapor Lignina por explosão a vapor  Vapor d’água em alta pressão 

Fonte: PILÓ-VELOSO, 1993; WÖRMEYER, INGRAM, et al., 2011; BROSSE, IBRAIM e RAHIM, 2011 
 

A seguir são mostrados os processos mais comumente utilizados e os que estão em 

desenvolvimento. 
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3.1.1. Processo Kraft  
 
 

O processo Kraft, ou polpação Kraft, consiste em atuar sobre a madeira na forma de 

cavacos com uma combinação uma combinação de dois reagentes químicos: (i) hidróxido de 

sódio; e (ii) sulfeto de sódio; obtendo-se como resultado a dissolução da lignina e a liberação 

das fibras. As fibras liberadas consistem a celulose marrom ou massa marrom. 

 
 

3.1.1.1. Histórico 
 
 
O processo soda foi o primeiro método químico de polpação reconhecido com a utilização 

de uma solução alcalina forte de hidróxido de sódio para deslignificação de cavacos de 

madeira. Este precursor do processo Kraft foi originalmente patenteado em 1854. Uma 

patente posterior, de 1865, cobriu a incineração do licor de soda gasto para recuperação do 

álcali utilizado no processo. A primeira fábrica com processo soda que operou com sucesso 

entrou em operação em 1866. Atualmente poucas fábricas que operam o processo soda ainda 

se encontram em operação no mundo produzindo polpa de folhosas e matérias primas não 

lenhosa. O crédito do desenvolvimento do processo Kraft (sulfato) é dado a C.J. DAHL. Num 

esforço para encontrar um substituto para o dispendioso carbonato de sódio (cinza da soda) 

como o precursor do ciclo químico do processo soda, ele experimentou a adição de sulfato de 

sódio na fornalha de recuperação. O sulfato foi quimicamente reduzido a sulfeto pela ação da 

queima do licor na fornalha, assim sendo o sistema introduzido no sistema licor. 

Subsequentemente DAHL descobriu que o sulfeto no licor de cozimento acelerou 

acentuadamente a deslignificação com produção de polpa mais resistente, obtendo patente 

para o processo em 1884. O novo processo de polpação foi primeiramente utilizado 

comercialmente na Suécia em 1885. As propriedades de resistência superiores foram 

reconhecidas e os novos tipos de papéis foram chamados papéis Kraft ou fortes, já que Kraft é 

a palavra alemã para forte. Segundo esse desenvolvimento muitas fábricas de soda, 

converteram-se para o processo Kraft de forma a competirem com outras que usavam o 

processo sulfito. Enquanto que a polpa sulfito era mais resistente, mais barata e mais clara em 

cor que a polpa soda, o processo Kraft estreitou a margem em custo de produção e forneceu 

um produto mais resistente. A recuperação econômica dos produtos químicos de polpação era 
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uma necessidade para o processo Kraft para competir com o processo sulfito, o qual não 

requeria sistema de recuperação. 

O grande impulso para o domínio pelo processo Kraft ocorreu na década de 30 com 

introdução do sistema de recuperação de Tomlinson, na qual a evaporação final e a queima do 

licor gasto foram combinadas com a recuperação de calor e dos químicos numa mesma 

unidade de processo. 

Finalmente, o desenvolvimento e utilização do branqueamento com dióxido de cloro por 

Howard Rapson no final da década de 40 e início dos anos 50 levaram a se encontrarem níveis 

da alvura comparáveis aos conseguidos com polpa de sulfito. 

 
 
3.1.1.2. Nomenclaturas do processo Kraft e definições 

 
 
Licor Branco: contêm os produtos químicos ativos de cozimento, hidróxido de sódio 

(NAOH) e sulfeto de sódio (Na2S), é usado para cozimento dos cavacos. 

Licor Negro Residual: contém os produtos da reação da solubilização da lignina, é 

concentrado e queimado na caldeira de recuperação para fornecer uma pasta inorgânica de 

carbonato de sódio (Na2CO3) e sulfeto de sódio, chamado em inglês de “SMELT”. 

O SMELT é dissolvido para formar o licor verde, que é reagido com oxido de cálcio 

(CaO), cal virgem, para converter o carbonato de sódio em hidróxido de sódio e regenerar o 

licor branco original. 

 Produtos químicos totais: são todos os compostos de sódio do licor, expressos como 

Na2O. 

 Álcali total: inclui o hidróxido, sulfeto, carbonato e o sulfato de sódio 

 Álcali ativo: inclui o hidróxido e o sulfeto de sódio, expresso como Na2O. O álcali 

ativo é geralmente expresso em porcentagem sobre o peso absolutamente seco da madeira 

empregada. 

  
 

3.1.1.3. Química da Polpação Kraft 
  
 

As reações que ocorrem no processo Kraft de polpação são complexas e não totalmente 

entendidas. Essencialmente, a lignina incrustada nos cavacos de madeira é quimicamente 

quebrada em fragmentos pelos íons hidroxila (OH-) e hidrossulfitos (SH-) presentes no licor 

de polpação. Os fragmentos da lignina são então dissolvidos como íons fenolato ou 
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carboxilato. Durante o cozimento típico de polpa quebrável aproximadamente 80% da lignina 

é dissolvida. A lignina condensada é a mais difícil de remover das fibras. Acredita-se que o 

íon hidrossulfeto reduz reações de condensação por bloqueamento dos grupos reativos. As 

duas forças propulsoras das reações para a polpação Kraft são a concentração de álcali e a 

temperatura (Klock, U., 2013).  A Figura 7 mostra um esquema do processo Kraft. 

 

Figura 7 - Esquema do processo Kraft 

 
Fonte: Reis, Haroldo (2010) 

 

 
3.1.2. Polpação Soda 
 
 

A principal diferença, quando comparada ao processo Kraft, da polpação soda é o 

reagente livre de enxofre utilizado no processo de cozimento do material (Gullischen, 

Fogenholm 2000). Neste processo o único reagente para o cozimento é o hidróxido de sódio. 

Mesmo com o reagente mais puro, ainda há problemas na separação dos produtos da reação 

devido à alta concentração de sílica. A separação da lignina é uma alternativa para melhorar a 

eficiência deste processo e também permite a mitigação de alguns impactos ambientais 

causados por esta polpação (Ghatak 2008).  

As áreas de atuação da lignina proveniente deste método são, principalmente, resinas de 

fenol, nutrição de animais e dispersantes. Estas aplicações exigem um alto nível de pureza e 

compatibilidade, pois qualquer reação tóxica em animais deve ser evitada (Belgacem e 
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Gandini 2008). De acordo com Wormeyer et al. (2011), a lignina soda é adequada para a 

síntese de polímeros.  

A lignina soda é livre de enxofre, o que significa que sua composição química esta mais 

perto da lignina natural quando comparada com a lignina proveniente do processo Kraft 

(Wormeyer et al. 2011). 

 
  

3.1.3. Lignosulfonatos  
  
 

São polieletrólitos aniônicos solúveis em água que contém um grande número de grupos 

eletricamente carregados. Eles são obtidos como um produto do cozimento do sulfito, onde a 

deslignificação é feita por íons HSO3
- e SO3 2-. Durante este processo, a lignina é sulfonada, 

degradada e solubilizada. (Fan e Zhan, 2008) 

Lignosulfonatos possuem uma variedade de grupos funcionais: hidroxílico fenólico, 

grupos carboxilas e grupos que contém enxofre. A variedade de grupos funcionais e outras 

propriedades estruturais fornecem uma propriedade coloidal única. Estas propriedades 

permitem aplicações como: estabilizadores em suspenções coloidais, colas, detergentes, 

alimentos, etc. (Areskogh et al. 2010) 

As características estruturais e propriedades químicas dos lignosulfonatos são: 

solubilidade em água, peso molecular relativamente alto, distribuição do peso molecular 

equilibrada e alta quantidade de cinzas. (Shulga ET AL. 2005; Ansari e Pawlik 2007) 

 
 

3.1.4. Lignina Organosolv 
 
 

No processo de polpação Organosolv, a mistura de solventes orgânicos e água são 

usadas para o cozimento. Os solventes mais comuns utilizados são: ácido acético, ácido 

fórmico, etanol, e ácidos peroxiorgânicos (Xu ET AL. 2006). Neste processo, a lignina é 

separada por solubilização. Isto permite obter uma lignina menos modificada. A 

homogeneidade da lignina organosolv é maior do que os lignosulfonatos. 

A lignina Organosolv é usada para preencher as formulações de tintas e vernizes 

(Belgacem ET AL. 2003), e pode ser utilizada nas mesmas aplicações das ligninas obtidas 

pelo método Kraft e por polpação soda. 

As propriedades da lignina Organosolv são diferentes dos outros tipos de lignina. As 

principais são a baixa massa molecular e seu alto grau de pureza (Lora e Glasser 2003). 



29 
 

 
 
 
3.1.5. Hidrólise 
 
 

A hidrólise ácida da madeira vem sendo usada em grande escala para a produção de 

etanol (Hol’kin 1989). Porém, esta tecnologia já está ultrapassada devido ao seu alto consumo 

de água e baixo nível de recuperação. A maior parte das biorrefinarias oferecem tecnologias 

avançadas para a conversão do açúcar contido na madeira. Estas tecnologias incluem diversos 

pré-tratamentos combinados com hidrólise enzimática e fermentação subsequente (Chandra 

2007). Os açúcares dissolvidos são usados para a fermentação, enquanto a lignina residual 

normalmente é utilizada como combustível (Hamenlinck ET AL. 2005). 

A lignina da hidrólise enzimática mostra uma atividade maior do que lignosulfonatos e 

lignina Kraft e pode ser utilizada na preparação de materiais poliméricos (Nakagame ET AL. 

2011). De acordo com Carrot et al. (2008), lignina de hidrólise contém muitas estruturas 

condensadas com alto peso molecular.  Ligninas de hidrólise possuem alta sorção e são 

difíceis de retirar água delas. Estas propriedades permitem a utilização destas como 

adsorventes.  

 
 
3.1.6. Lignina de Líquido Iônico 
 

 

Este tipo de lignina é intitulado como solventes “verdes”, sendo composta por sais 

orgânicos que se mantém como líquido em temperaturas relativamente baixas (Muhammad 

ET AL. 2011). Há um crescente interesse na utilização de líquidos iônicos no processamento 

da biomassa. Diversos líquidos iônicos foram capazes de fracionar materiais lignocelulósicos, 

e alguns conceitos de biorrefinarias propõem o uso de líquidos iônicos.  

É importante notar que a lignina obtida por fracionamento com o uso de líquidos iônicos 

não é ainda possível em grandes de escalas. Porém, devido ao seu sucesso, ela é considerada 

uma opção promissora. Esta lignina possui propriedades semelhantes à lignina Organoslov e 

pode ser utilizada nas mesmas aplicações da lignina soda e Organoslov. 

A lignina pode ser recuperada do líquido iônico pela precipitação com adição de não 

solventes (água), e o líquido iônico pode ser reciclado (Argyropolous 2008).  

A Figura 8 mostra um esquema simplificado da obtenção da lignina de líquido iônico. 
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Figura 8 - Esquema simplificado da obtenção da lignina de líquido iônico  

 
Fonte: Hossain, Mokarrom. Ionic Liquids for Lignin Processing: Dissolution, Isolation, and Conversion (2012). 
 
 
3.1.7. Lignina por explosão a vapor 
 
 

O processo de explosão a vapor foi primeiramente introduzido por Mason em 1928 

(Mason, 1928) para desfibrar descartes e resíduos da indústria madeireira para a produção de 

papelão. Em 1932, Babcock mostrou que este processo podia ser usado como um pré-

tratamento para produzir açúcares fermentescíveis e álcool a partir de madeira (Babcock, 

1932). Já em 1953, Asplund produziu polpas pelo processo de explosão a vapor que 

apresentavam boas propriedades para a fabricação de papel, trabalhando a temperaturas que 

variaram de 100 a 160°C (Asplund, 1953). Desde então, surgiram outros processos similares a 

estes, tais como os processos Iotech (Delong, 1985), Stake (Bender, 1979; Brown, 1980) e 

Siropulper (Mamers e Rowney, 1979; Puri e Mamers, 1983), todos já utilizados 

comercialmente para a conversão de biomassa em produtos químicos, energia e ração animal. 

Assim, o objetivo do pré-tratamento a vapor foi por muitos anos associado à redução da 

quantidade de enzima necessária para a hidrólise dos polissacarídeos da madeira em seus 

açúcares monoméricos (Foody e Foody, 1991). Esta afirmação vem de encontro aos inúmeros 

trabalhos publicados que envolvem o pré-tratamento a vapor seguido de hidrólise enzimática 

da celulose como procedimento para a obtenção de etanol, através da fermentação dos 

açúcares (pentoses e hexoses) presentes no hidrolisado (Excoffier et al., 1991; Ramos, 1992; 

Sawada et al., 1995; Vignon et al., 1995). 

 O pré-tratamento a vapor baseia-se no aquecimento dos cavacos de madeira a altas 

temperaturas e pressão, seguido de ruptura mecânica dos materiais pré-tratados por um 

processo de descarga violenta (explosão) em um tanque de coleta, ou mesmo pela 
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despressurização lenta do reator até a pressão atmosférica (sem explosão). A estrutura da 

parede celular da planta é radicalmente modificada durante o processo (Ramos, 1992), 

tornando as hemiceluloses parcialmente hidrolisadas e facilmente removíveis por extração 

aquosa. A fração insolúvel em água permanece composta de celulose e lignina parcialmente 

modificada, sendo que a maior parte desta lignina pode ser então extraída com álcali, etanol 

ou dioxano. A viabilidade do pré-tratamento a vapor envolve não somente o aumento da 

susceptibilidade do substrato à hidrólise, mas também a facilidade e a eficiência com que os 

três constituintes majoritários da madeira, celulose, hemiceluloses e lignina, são fracionados. 

 
 
3.2. TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
 
 
3.2.1. Composição química dos diferentes tipos de lignina técnica 

 
 

A Tabela 2 apresenta a composição química das ligninas obtidas pelos diferentes 

métodos citados. 

 
Tabela 2: Composição química das Ligninas 

Parâmetro LS* LK* LH* LOS* LS* LLI* 
Cinzas (%) 0,7-2,3 0,5-3,0 1,0-3,0 1,7 4,0-8,0 0,6-2,0 

Umidade(%) 2,5-5,0 3,0-6,0 4,0-9,0 7,5 5,8 - 
Carboidratos(%) 1,5-3,0 1,0-2,3 10,0-22,4 1-3 - 0,1 

Lignina solúvel em ácido 
(%) 

1,0-1,1 1-4,9 2,9 1,9 - - 

Nitrogênio (%) 0,2-1,0 0,05 0,5-1,4 0-0,3 0,02 - 
Exnxofre (%) 0 1,0-3,0 0-1,0 0 3,5-8,0 1,5 

Peso Molecular (M) 1000-3000 
(Até 15000) 

1500-5000 
(Até 25000) 

5000-
10000 

500-5000 1000-
50000 

2000 

Dispersabilidade 2,5-3,5 2,5-3,5 4,0-11,0 1,5 4,2-7,0 - 
(*)LS= Lignina Soda, LK = Lignina Kraft, LH = Lignina de Hidrólise, LOS = Lignina Organoslov, LS = 

Lignosulfonato, LLI = Lignina de Líquido Iônico 
Fonte: Vishtal and Kraslawski (2011). “Challenges of Lignins.” 

 

Como é mostrado na Tabela 2, a lignina Kraft (LK) e o lignosulfonato (LS) possuem altas 

quantidades de cinzas e de enxofre. Porém, a quantidade de enxofre na lignina Kraft é bem 

significativamente menor do que no lignosulfonato e este enxofre é adicionado a sua estrutura 

durante o processo de cozimento. Esta característica restringe a utilização desta lignina em 

algumas aplicações como a síntese de polímeros e substância de baixo peso molecular. O 
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enxofre é difícil de ser removido e ele é quimicamente preso à lignina. A lignina de hidrólise 

possui muitas estruturas condensadas, produzidas pela reação de desidratação do carbono 

benzílico e os radicais ativos do anel aromático. A lignina Organoslov e de líquido iônico 

possuem os menores pesos moleculares e pode ser dissolvido em determinados solventes, o 

que facilita o seu processamento futuro. Entretanto, em algumas aplicações, moléculas com 

peso molecular maior são mais favoráveis. Por exemplo, a adição de moléculas de peso 

molecular muito alto em lignosulfonato melhora significativamente a plasticidade do LS 

(Areskogh e Henriksson 2011). 

 
 
3.3. DESAFIOS NO USO DA LIGNINA 
 
 

A lignina é usada, principalmente, como combustível, apesar da existência de um grande 

número de aplicações que aumentam o seu valor. De um lado, o potencial comercial destas 

aplicações não é competitível com a produção atual de lignina; por exemplo, a produção de 

lignina é muita alta e não há aplicação promissora o suficiente para utilizar todo o potencial 

da lignina. De outro lado, a qualidade de produtos a base de lignina nos campos mais 

maduros, como adesivos, adsorventes e dispersantes não é sempre superior à qualidade de 

outros produtos já existentes. Oportunidades para sucesso seriam maiores com a introdução de 

produtos de muita alta qualidade cujas propriedades excederiam àquelas dos produtos 

baseados em petróleo. Em adição ao problema econômico, existem problemas técnicos no uso 

da lignina. A maior parte destes problemas está relacionada à estrutura da lignina e em parte 

também do método de deslignificação. Estes principais problemas são citados a seguir. 

 
 

3.3.1. Recuperação da linha de produção 
 
 

A lignina é considerada um subproduto da polpação e da linha de produção de 

biorrefinarias. Os produtos ricos em lignina que saem destas linhas contêm muitos 

componentes que devem ser removidos ou reciclados. As maiores fontes de produção de 

lignina (Kraft, LS e lignina soda) contêm entre 20-40% da lignina dissolvida como sólido, 

enquanto a outra parte é composta por polpa não dissolvida e outros extratos. A polpa é 

separada em filtros pressurizados de vários estágios; os extratos, compostos por ácidos graxos 

e de resina, são removidos da superfície do líquido. 
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Depois desta operação, os fluxos ricos em lignina agora contêm lignina, resíduos 

inorgânicos do processo de cozimento e alguns extratos. O licor negro, possui um pH entre 9 

e 10. O licor com sulfito pode ter um pH entre 2 e 12, dependendo do processo de cozimento 

utilizado (Gullichsen e Fogenolm 2000). 

A lignina Kraft pode ser facilmente separada do licor negro. Existem dois principais 

processos para a separação – filtração e precipitação. No momento, a precipitação é o método 

mais usual utilizado (Jönson e Walberg 2009). Ela é normalmente feita em dois processos de 

acidificação. No primeiro passo, o licor negro é acidificado com dióxido de carbono; como 

resultado, 75% da lignina é precipitado como um sal de sódio. No segundo passo, a lignina é 

suspensa em água e purificada com a adição de ácido sulfúrico. Este processo aumenta o 

conteúdo de enxofre, então o uso deste tipo de lignina deve ser evitado nas aplicações 

sensíveis ao enxofre. Depois dos dois processos, é feita uma filtração para separar a lignina. 

A ultrafiltração é um outro método para a separação da lignina Kraft. Jönsson e Walberg 

(2009) conduziram um estudo de recuperação da lignina Kraft por ultrafiltração. As maiores 

vantagens deste método são: flexibilidade (pode ser feita em qualquer etapa do processo) e a 

possibilidade de separar a lignina sem alterar o pH ou a temperatura.  

Nos dois métodos de separação, esforços especiais devem ser feitos em relação ao odor e 

para o descoloramento da lignina recuperada. Caso contrario, o seu potencial para utilização 

em aplicações delicadas podem ser muito reduzidas. A cor escura da lignina origina-se de sua 

estrutura química.  

A lignina soda pode ser separada do mesmo modo da lignina Kraft. Neste caso não 

problemas em relação ao odor do licor. A recuperação de lignina que não é proveniente de 

madeira por filtração e centrifugação pode causar problemas devido ao alto número de grupos 

carboxílicos, o que pode fazer a lignina ser hidrofílica (Doherty ET AL. 2011).  

Lignosulfonatos são tradicionalmente separados do licor por ultrafiltração. Estes são mais 

fáceis de serem separados devido ao seu alto peso molecular. Há um benefício de se retirar os 

carboidratos do licor antes da ultrafiltração. Os métodos que utilizam uma membrana 

permitem uma separação eficiente dos lignosulfonatos e açúcares (Jönsson e Walberg 2009).  

A lignina Organoslov e de líquido iônico pode ser reciclada com a adição de um não 

solvente, por exemplo, a água. 

A lignina de hidrólise é composta de resíduos de lignina sólida. É necessário lembrar que 

este tipo de lignina pode conter quantidades significativas de celulose não hidrolisada, que 

pode chegar a 15% (Hol’kin 1989). Esta porcentagem pode ser maior caso seja feita a 
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hidrólise enzimática. Como a lignina de hidrólise aparece na forma sólida, não há necessidade 

de utilizar nenhum método sofisticado de separação. Um simples filtro é o suficiente para tal.  

 
 

3.3.2. Purificação da lignina 
 
 
As ligninas podem conter diversos tipos de impurezas como açúcar, silicatos, enxofre, 

cinzas, proteínas, e outros compostos que podem ter origem tanto no material cru como no 

processo de deslignificação (El Mansouri e Salvadó 2006). Para ser utilizada em processos de 

conversão química ou biológica, a lignina deve ser purificada antes. Impurezas como 

carboidratos, extratos e produtos inorgânicos devem ser removidas. 

Foi sugerido que o maior nível de purificação é necessário quando a lignina será utilizada 

em síntese química de substâncias de baixo peso molecular ou de polímeros (El Mansouri e 

Salvadó 2006). Caso não seja removida, a impureza pode causar a formação de subprodutos 

que podem deteriorar as propriedades do produto final. Além disso, impurezas como o 

enxofre pode prejudicar os catalisadores no processo de conversão química.  

O açúcar residual contido na lignina pode diminuir significativamente o seu valor. Apesar 

deste problema, métodos eficientes para a separação do açúcar da lignina existem. As 

diferentes solubilidades dos açúcares precipitados permitem que eles sejam removidos da 

lignina por extração ácido/base. Extração é muito utilizada na lignina álcali; entretanto, 

quando carboidratos estão quimicamente presos à lignina, estes açúcares podem causar 

dificuldades no processo de separação. Argyropolous ET AL. (2002) propôs um método de 

dois estágios (hidrólise enzimática seguida de uma hidrólise ácida) para o isolamento da 

lignina Kraft e foi mencionado que este método promove a remoção de quase 100% do açúcar 

da lignina. O sulfito usado pode conter boa parte da hemicelulose, e estes açúcares podem 

estar quimicamente ligados ao lignosulfonato. Tanto o lignosulfonato e o açúcar são solúveis 

em água e como consequência há uma dificuldade em separá-los. Em fábricas que utilizam o 

sulfito, a fermentação do açúcar é usada para separar eles. Porém, o licor de sulfito contém 

inibidores da fermentação, como ácidos orgânicos e aldeídos, então, métodos especiais são 

necessários para a separação. Não obstante, métodos como a ultrafiltração e precipitação 

podem ser usados para a separação do lignosulfonato. 

Cinzas e outras impurezas orgânicas solúveis em água podem ser removidas com a 

passagem de água. O nitrogênio na lignina está presente na forma orgânica (aminoácidos) e é 

original do material cru. Um método para remover estas substâncias que contém nitrogênio é 
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o tratamento com enzimas proteolíticas como as proteases. O enxofre é difícil de ser 

removido, principalmente da lignina Kraft e dos lignosulfonatos, onde há uma ligação 

química com o enxofre. A redução com níquel de Raney é um dos métodos para a remoção, 

porém ele é muito caro e difícil de ser implementado na indústria (Beigi ET AL. 1999; 

Svensson 2008). O enxofre é tóxico para a maioria dos catalisadores usados na indústria e 

nenhum método pode garantir a remoção total do enxofre, deve-se recorrer a métodos que não 

usem enxofre para a obtenção da lignina. 

Muitos métodos de purificação existem, entretanto o uso destes métodos nem sempre é 

justificável economicamente. Além disso, os métodos de separação não podem garantir a 

remoção completa dos compostos química ligados à lignina. 

 
 

3.3.3. Estruturas não uniforme 
 
 

As estruturas de ligninas diferem consideravelmente, com a variação de composição, 

tamanho, presença de grupos funcionais e nível de retificação. As diferenças essenciais são 

encontradas na composição dos monômeros e o tipo de ligação nos fragmentos de lignina. 

Além disso, a composição varia de acordo com a origem e com os tecidos de cada planta 

individual. A lignina técnica é uma mistura de fragmentos de lignina de diferentes pesos 

moleculares e polidispersabilidade. A polidispersabilidade aumenta, de menor para maior, na 

seguinte ordem: lignina Organoslov, lignina soda, lignina Kraft e lignosulfonato. 

Degradação controlada é um método para alcançar um nível específico de uniformidade 

na estrutura dos fragmentos de lignina. Degradação pode ser realizada tanto química ou 

enzimaticamente (Hofrichter 2002; Matsuhita ET AL. 2008). O objetivo de degradação 

controlada é obter fragmentos com um peso molecular fixo em um intervalo determinado. O 

intervalo de peso deve ser escolhido de acordo com a finalidade que a lignina terá. Diversos 

métodos de degradação controlada já existem. Os fragmentos de lignina com a peso dentro do 

intervalo desejado pode ser isolado com a adição de solvente ou uma mistura de solventes 

com a concentração pré-definida. A lignina também pode ser degradada sob condições 

pirolíticas, infelizmente este tipo de procedimento leva a geração de radicais livres, portanto 

não se podem produzir fragmentos com uma estrutura pré-definida. Outro método de 

degradação é uma oxidação química junto de irradiação de micro-ondas (Ouyang ET AL. 

2010). Este tratamento permite intervalos menores de peso molecular. 
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3.3.4. Reatividade única 
 
 

A reatividade da lignina técnica é um pilar de diversas aplicações. Devido a sua estrutura 

heterogênea, a lignina comumente mostra comportamento inesperado. Uniformidade da 

estrutura é especialmente importante para a lignina técnica que será usada na formulação de 

resinas sintéticas. Como as ligninas técnicas possuem diferentes grupos funcionais, elas 

podem reagir de diversos modos, sendo que apenas um deles é desejado. A reatividade da 

lignina é limitada, pois número de radicais ortos e para são muito baixos, assim como a sua 

acessibilidade (Alonso ET AL. 2004). Métodos para incrementar a reatividade incluem os 

seguintes passos: diminuição de peso molecular por oxidação e outros métodos, modificação 

da estrutura para o aumento de grupos funcionais específicos e isolamento de fragmentos da 

lignina com o peso molecular e estrutura desejada. 

Atualmente, existem dois modos de aumentar a reatividade da lignina. O primeiro é a 

despolimerização da lignina em monômeros e oligômeros, e a segunda é a introdução de 

radicais reativos na lignina com grupos fenóis (Matsuhita e Yasuda 2003). A 

despolimerização da lignina melhora a acessibilidade de radicais ativos, enquanto a 

reatividade dos radicais ortos e para continuam a mesma. Enzimas podem ser usadas para 

melhor a reatividade, por exemplo, a utilização de lacases para promover a oxidação da 

lignina. Estas reações formam novos radicais reativos. 

 
 

3.3.5. Análise Crítica dos Dados Obtidos 

 
 

A biorrefinaria de materiais lignocelulósicos está se desenvolvendo rapidamente. A chave 

para o desenvolvimento efetivo é a identificação de métodos efetivos para a conversão da 

lignocelulose. Tecnologias já existem para a o isolamento e conversão de açúcares e óleos 

vegetais de biomassa. Entretanto, estas tecnologias não foram desenvolvidas para a lignina. 

Os resíduos das biorrefinarias e das fábricas de polpa são geralmente queimadas. Porém, estes 

materiais poderiam ser utilizados para a produção de lignina técnica, que incluem lignina 

Kraft, soda, Organoslov, de hidrólise, lignosulfonatos. A lignina técnica é muito diversa em 

termos de peso molecular, estrutura, reatividade química, composição química, o que é uma 

consequência de diferentes origens e vários métodos de isolamento da lignina (VISHTAL; 

KRASLAWSKI, 2011). 
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A lignina normalmente é o coproduto durante a fabricação de papel e de despolpamento, 

assim como indústrias de bioetanol lignocelulósico (Chakar, 2004). Porém, é importante 

ressaltar que diferentes métodos de obtenção de lignina e diferentes fontes de biomassa 

resultarão em ligninas com composições e conteúdo diferentes. Normalmente as plantas 

herbáceas possuem as menores quantidades de lignina, enquanto plantas resinosas são aquelas 

com as maiores quantidades (Jørgensen, 2007) . A lignina obtida a partir de herbáceas é um 

polímero que contém as três principais unidades estruturais, enquanto as resinosas são 

compostas principalmente por álcool coniferílico. A lignina é um importante componente da 

biomassa e seu estudo é muito importante o estudo de suas propriedades para que toda a 

biomassa possa ser utilizada. Além disso, ela é abundante, com polímero fenólico sustentável 

e é um material neutro em carbono que pode ser uma boa fonte de outros elementos químicos 

caso ela seja quebrada em moléculas menores (KANG, 2013). 

 

Recentemente, a maior parte da lignina é queimada para a geração de energia, porém sito 

tem muitas desvantagens. Por exemplo, algum pré-tratamento como secagem antes da 

combustão pode ser necessário; o armazenamento do calor gerado pela queima é difícil, 

fazendo com que todo o calor seja utilizado no momento da queima; e a emissão de gases e 

cinzas devido à combustão seria um problema ambiental. Muitos estudos sobre a degradação 

da lignina em biocombustíveis e outros compostos valiosos vêm sendo feito, entre eles estão: 

conversão hidrotérmica, pirólise, degradação enzimática, degradação fotocatalisada, 

degradação eletroquímica, degradação em líquidos iônicos, oxidação por irradiação de micro 

ondas etc. A conversão hidrotérmica da lignina é um método promissor que vem sendo 

estudado há tempos em busca de melhor eficiência (KANG 2013). 

 
 

3.3.6. Condições hidrotérmicas 

 
 

As transformações hidrotérmicas são definidas como sendo como mudanças físicas ou 

químicas da matéria em elevadas temperaturas, altas pressões ou em condições do estado 

supercrítico da água ou do inglês, Supercritical Water (SCW) (Peterson 2008). O estado 

supercrítico da água é definido como sendo 374,2 ºC e 22,1 MPa. Estudos mostram que a 

degradação hidrotérmica é um método eficiente de decompor polímeros derivados de plantas 

e é um modo sustentável para a utilização da lignocelulose (Bobleter 1994). Comparado com 

outros métodos, o tratamento hidrotérmico possui excelentes propriedades como: (1) não há 
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necessidade de secagem, o que pode ser uma vantagem em relação ao custo de tratamento da 

água usada para a fabricação de papel, (2) o nitrogênio e enxofre são elementos comuns na 

lignina, e como eles são facilmente oxidados, é necessário um tratamento destes óxidos, de 

maneira que eles não sejam liberados, porém no tratamento hidrotérmico, os óxidos são 

dissolvidos na água, eliminando a necessidade de eventuais tratamentos, (3) nas condições 

hidrotérmicas, a água pode ser uma fonte de hidrogênio (Park 2003), o que é muito importante 

para a gaseificação da lignina, (4) a existência de hidrólise resulta em uma condição de baixa 

reatividade, como a temperatura hidrotérmica normalmente é menor do que a necessária para 

outras reações termoquímicas da biomassa como a pirolise e gaseificação a vapor (Kumar 

2009, Cheng 2009, Yan 2006). Quando as condições hidrotérmicas atingem a do estado 

supercrítico da água, algumas vantagens são observadas como a água começa a agir como um 

catalisador, reagente das reações e a água agem como outros solventes orgânicos. Alta 

dispersão de matéria e maiores taxas de transferência de calor é alcançada quando se atinge o 

estado supercrítico. (Ehara 2002) 

 
 

3.3.7.  Oxidação úmida da lignina 
 
 
 Oxidação úmida ou do termo em inglês, Wet Oxidation (WO), é um tratamento térmico 

onde substâncias orgânicas e inorgânicas em soluções aquosas ou suspensões, são oxidadas 

por um agente oxidante em temperatura e pressão elevadas (LUCK, 1996). No processo, as 

temperaturas variam de 100 a 320 ºC e a pressão de 0,3 a 20 MPa (MISHARA et al., 1995) a 

maioria das despolimerizações de lignina por oxidação úmida são realizadas para produzir 

aldeídos aromáticos (KANG et al., 2013), usando normalmente temperaturas que variam de 

100 a 180 ºC, por períodos de 30 a 150 minutos. 

 Durante o processo de produção de aldeídos aromáticos a partir da oxidação da lignina, 

a reação produz outros componentes como lignina não convertida, sais de aldeídos 

aromáticos, ácidos aromáticos etc. O isolamento do aldeído aromático do restante dos 

produtos é uma etapa importante do processo. A extração com solventes orgânicos (benzeno e 

tolueno) para a recuperação da vanilina do processo de oxidação por ar úmido da lignina vem 

sendo utilizado por indústrias. Antes da extração com solventes orgânicos, é necessário fazer 

uma acidificação dos reagentes para que a lignina não convertida e outros compostos de maior 

peso molecular sejam precipitados. (Silva 2009, Zabková 2007) 
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3.3.8. Gaseificação hidrotérmica  

 
 
 A gaseificação de biomassa proveniente de madeira tem sido vista como um processo 

promissor na conversão de biomassa em gases. Além disso, a gaseificação do licor negro 

(substancia residual no processo de digestão da madeira) em condições supercríticas tem 

mostrado ser beneficente tanto para o meio ambiente como energeticamente (Zabková 2007). 

Por ser um componente importante da biomassa e o principal material orgânico do licor 

negro, a gaseificação da lignina em condições hidrotérmicas é muito estudada. Entretanto, foi 

indicado que a lignina não pode ser gaseificada sem a formação de resíduos sólidos em 

temperaturas baixas (250-400 ºC) (Osada, 2004), o que pode ser consequência da existência 

de fenóis que são estáveis durante a decomposição, mas fáceis de serem polimerizados. Então, 

a gaseificação completa da lignina é provavelmente um dos principais métodos para alcançar 

uma fonte de combustíveis sustentável a partir da biomassa e/ou do licor negro. 

 Os produtos da gaseificação consistem principalmente de CO2 e de gases combustíveis 

como H2, CO, CH4, e até mesmo C2H4 e C2H6 em menores proporções. Esses gases 

combustíveis possuem uma vasta gama de aplicação como: aplicação em células 

combustíveis, turbinas a gás e gás de síntese. Devido a uma grande quantidade de produtos e 

diversos meios de aplicação, é necessário fazer uma separação dos gases a ponto de obter 

maior eficiência dos combustíveis. Para tanto existem dois métodos de separação: (i) Isolar o 

CO2 dos gases combustíveis, o objetivo deste método é aumentar o poder calorifico dos 

demais gases, pois os combustíveis podem ser bons substitutos de gases provenientes do 

petróleo. (ii) purificação do H2 dos outros produtos. Como o H2 é um dos combustíveis mais 

procurados hoje em dia, principalmente pela sua utilização em células combustível, há um 

grande benefício em ter uma fonte abundante deste combustível.  

 
 

3.3.9. Liquefação Hidrotérmica 

 
 
 É um processo termoquímico para a obtenção de um produto líquido usualmente 

chamado de bio-óleo proveniente da biomassa na presença de água como solvente em 

temperatura média e altas pressões (Akhtar, 2011). A liquefação hidrotérmica tem potencial 

para criar óleos com quantidades menores de oxigênio daqueles provenientes de processo de 

pirólise e outros processos termoquímicos. Parte do oxigênio existe em pequenos compostos 
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orgânicos que são hidrolisados. Durante o processo, a quantidade de oxigênio de um material 

orgânico é reduzida de 40% para uma quantidade entre 10 e 15% (He, 2008). 

 Os produtos provenientes deste processo são principalmente os bio-óleos e fenóis.  

 Os produtos da liquefação são estudados, principalmente, por causa da presença de 

fenóis. Estes fenóis possuem propriedades particulares que podem ser usadas para a síntese de 

produtos farmacêuticos, adesivos e síntese e polímeros especiais (Amen-Chen 1997).  

 
 

3.3.10. Solvente Orgânico comprimido a altas temperaturas  
 
 

Os solventes orgânicos utilizados para este tipo de decomposição da lignina incluem 

moléculas de baixo peso molecular como ácidos, álcoois e fenóis. A presença de solventes 

orgânicos possui duas principais vantagens: (i) o solvente aumenta a solubilidade da lignina e 

os produtos de sua decomposição; quando está em condições supercríticas a uma temperatura 

de 400 ºC, pouca parte da lignina é dissolvida e não é encontrada nenhuma fase homogênea 

no sistema (água + lignina) (Fang, 2008). (ii) alguns álcoois e ácidos orgânicos, como o 

metanol, possuem um ponto crítico baixo. Existe a possibilidade da temperatura e/ou pressão 

de decomposição da lignina possa ser diminuída na presença destes compostos orgânicos. 

Além disso, metanol pode ser utilizado como uma fonte de hidrogênio para a liquefação da 

lignina, o que melhora a produção de óleos com baixa concentração de oxigênio (Barta, 

2010). 

Na mistura de água em condições supercríticas e fenóis, a lignina pode ser 

completamente dissolvida e sofrer hidrolise ou pirólise sem que haja a necessidade de uma re-

polimerização. Não houve formação de carvão quando o fenol foi utilizado em condições 

supercríticas para a conversão da lignina. Há dois motivos para este fato (Fang, 2008): 

primeiramente, a formação do carvão foi reduzida devido ao aprisionamento de fragmentos 

ativos devido ao excesso de fenol; segundamente, a adição de fenol promoveu a 

despolimerização da lignina por hidrolise em uma fase homogênea e a sua re-polimerização 

por fenol foi inibida.  

Logo, o uso de solventes orgânicos decompõe a lignina em reações mais suaves com a 

inibição da formação de carvão. A quantidade de fenol em condições hidrotérmicas é 

ponderada pela produção fenólica da lignina e a presença de álcool é para a produção de óleos 

com baixa concentração de oxigênio. Porém, o uso de solventes orgânicos pode levar a alguns 
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problemas, como por exemplo, o seu custo e a aplicação e reciclagem de grandes quantidades 

deste podem resultar em problemas ambientais. 

 
 

3.3.11. Hidrocarvão de lignina 

 

O hidrocarvão é um subproduto inevitável da conversão hidrotérmica da lignina que 

consiste de lignina não convertida. Ele normalmente é considerado um produto indesejado 

não importando o tipo de caracterização feita. Existem quatro principais desvantagens da 

produção do hidrocarvão: (i) uma alta produção deste carvão significa uma baixa produção de 

líquido ou gás, o que é desfavorável para a conversão da lignina; (ii) em uma reação catalítica, 

a formação de hidrocarvão na superfície do catalisador resultaria em redução da área 

superficial, o que diminuiria a ação do catalisador na reação; (iii) a formação do carvão pode 

bloquear o fluxo do reator ou tubulação em processos contínuos; e (iv) cobrir a matéria a ser 

convertida resultaria em uma inibição de futuras conversões, como a hidrólise. 

 
3.3.12. Aplicações da Lignina 

 
 

Os empregos que têm sido aplicados à lignina são: produção de resina fenólica, 

alimentação animal, uso como dispersantes, uso em biocompósito, aditivos e formação de 

blendas poliméricas, surfactante, espessante, aplicação em química fina, produtos cerâmicos, 

pesticidas, aditivos em concreto e cimento, e muitos outros (Vishtal e Kraslawski, 2011; Le 

digabel e Avérous, 2006; Kharade e Kale, 1999; Lange, Decina e Crestini, 2013; Lora e 

Glasser, 2002). 

Outra aplicação que merece destaque por se tratar de um uso nobre para o emprego da 

lignina, e que tem sido bastante pesquisado, é seu emprego como precursor para produção de 

fibras de carbono. 

 
 

3.3.13. Análise Crítica dos Dados Obtidos 
 
 

Considerando os processos e métodos de separação da lignina a partir da biomassa 

lignocelulósica analisados nos itens anteriores, seus resultados e conclusões, foi construída a 

Tabela 3 que mostra as vantagens e desvantagens de cada método. 
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Tabela 3 – Principais vantagens e desvantagens dos métodos de extração da lignina 

Método Vantagens Desvantagens 

Polpação Kraft Larga escala 
Propriedades superiores 

Recuperação de produtos 
químicos 

Polpação Soda Reagente único 
Lignina mais pura 

Separação dos produtos da 
reação 

Lignosulfonatos Variedade de grupos 
funcionais 

Alta quantidade de cinza e 
enxofre 

Lignina Organoslov Alta homogeneidade 
Menos modificada 

Recuperação de produtos 
químicos 

Hidrólise Larga escala 
Maior reatividade 

Baixo nível de 
recuperação 

Lignina de Líquido Iônico Solventes verdes Não é possível em larga 
escala 

Explosão a Vapor Facilidade na separação de 
componentes 

Boa estrutura física para o 
processo 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Pelas vantagens listadas, observa-se que o método de polpação Kraft pode substituir os 

lignosulfonatos devidos as suas propriedades superiores e sua utilização em larga escala. 

Porém, devido a sua composição conter enxofre, suas aplicações devem ser limitadas. Já o 

método de líquido iônico e de explosão a vapor, são métodos limitados em relação à 

quantidade de lignina produzida, porém são aqueles com um produto final mais puro.  

Todos os métodos podem um desenvolvimento melhor, o que gera boas perspectivas 

para essas tecnologias quanto à qualidade da lignina obtida e a aplicabilidade em escala 

industrial. No entanto, quanto ao método de hidrólise, onde já há a aplicação e grandes 

escalas, há um problema em relação a recuperação dos produtos químicos da reação, devendo 

este método ser substituído por algum alternativo, e o mais promissor para esta substituição é 

processo utilizando líquido iônico, que usa solventes verdes em sua reação. 
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4. CONCLUSÃO 
 
 

A biomassa vem sendo estudada há muito tempo, principalmente pelo fato dela ser uma 

fonte renovável de combustíveis e outros componentes importantes para a indústria. Desde a 

primeira crise do petróleo em 1973, os países do mundo inteiro começaram a estudar fontes 

alternativas de combustível para que caso houvesse uma possibilidade de um aumento de 

preço dos combustíveis fósseis como antes, eles não fossem tão afetados. Devido a estes 

estudos, fontes renováveis como o biodiesel, etanol e outros combustíveis foram mais 

estudados para que eles pudessem ser competitivos em relação aos produtos derivados do 

petróleo. Desde então, novos estudos foram financiados e foram alcançadas tecnologias 

economicamente viáveis para a produção destes combustíveis. 

 Para os materiais lignocelulósicos, que são considerados um subproduto da separação da 

biomassa, os estudos foram menos focados. Porém, como a quantidade de lignina tende 

apenas a aumentar com a substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis, é 

necessário que haja modos de aproveitar ao máximo toda a matéria produzida pela separação 

da biomassa, de modo que a lignina, especificamente, tenha um valor agregado maior do que 

usada simplesmente como combustíveis, pois como sua estrutura é complexa, com diversos 

grupos funcionais, ela pode ter diversas aplicações que podem ser estudadas e aplicadas em 

equipamentos que hoje são simples, porém não possuem a mesma renovabilidade da 

biomassa.  

Hoje, o custo de processamento da lignina ainda é muito alto, por isso é necessário 

encontrar outras aplicações ou estudar novos tratamentos da lignina, de modo que o custo de 

produção seja baixo o suficiente para competir com diversos produtos que hoje são 

importantes. A fibra de carbono é um exemplo deste tipo de material que pode ter origem na 

biomassa lignocelulósica devido a suas propriedades comparáveis ao aço, mas com uma 

massa muito menor. A indústria alimentícia também pode ser um grande usuário da lignina, 

visto que com o aumento da demanda por biocombustíveis, as plantações que antes eram 

usadas para o cultivo de alimentos estão sendo usadas para o cultivo de matéria visando 

apenas à obtenção de óleos. Como alguns processos de caracterização e separação utilizam 

enxofre em seus reagentes, não é possível utilizar este produto para alimentos sem que antes 

haja um processo de purificação, outros tratamentos podem ser caros ou inviáveis a nível 

industrial, logo a melhoria na tecnologia para melhorar o custo de purificação da lignina pode 

ser de grande ajuda.  
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Tomando por base as informações descritas no presente trabalho, as seguintes conclusões 

e recomendações podem ser feitas:  

- A lignina não possui uma estrutura fixa, ela varia de acordo com o processo e com a origem 

de onde ela foi extraída; 

- A aplicação de cada lignina varia de acordo com sua composição e os grupos funcionais 

encontrados em sua estrutura; 

- A lignina de líquido iônico é o método mais promissor visto, onde ainda não é possível em 

larga em escala, mas com o avanço da tecnologia ela será um ótimo processo de extração da 

lignina; 

- Ainda não há estrutura suficiente para processar toda a lignina produzida no mundo, para 

isso as biorrefinarias estão ganhando espaço no sentido de utilizar de modo integral cada uma 

das frações da biomassa lignocelulósica na obtenção de produtos úteis para servir uma 

sociedade mais consciente. E desse modo a lignina poderá ser usada na fabricação de produtos 

de alto valor agregado e não mais somente para combustão direta, apesar de seu alto poder 

calorífico.  
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